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Definitioner 

••  Med ”Cloetta”, ”bolaget” respektive ”koncernen” avses Cloetta AB (publ), 556308-8144, med dotterbolag om inte  
annat framgår av sammanhanget. 

••  Med ”Cloetta Fazer” avses Fazer Konfektyr Service AB (publ) (med tidigare firma Cloetta Fazer AB (publ)), 556014-2357, 
med dotter bolag om inte annat framgår av sammanhanget, före utdelningen av aktierna i Cloetta. 

••  Med ”Fazer Konfektyr” avses det eller de bolag som bedriver den Fazer-relaterade verksamhet som före delningen av 
Cloetta Fazer bedrivits inom Cloetta Fazer-koncernen.

••  Med ”Fazer” avses Oy Karl Fazer Ab, 0202669-3.

•• Med ”Malfors” avses AB Malfors Promotor, 556049-6928.

Detta prospekt har upprättats med anledning av styrelsens för Cloetta ansökan om upptagande till handel av bolagets B-aktier på naSDaQ OmX Stockholm aB. 
Prospektet innehåller inte något erbjudande. Skulle prospektet, trots det föregående, uppfattas innehålla ett erbjudande riktar sig ett sådant erbjudande 

inte under några omständigheter till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk 
rätt. Detta prospekt får inte distribueras till, eller i, något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgär-
der än sådana som följer av svensk rätt, eller (ii) strider mot tillämplig bestämmelse i sådant land. aktierna i Cloetta har inte registrerats enligt united States 
Securities act från 1933 enligt sin senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i uSa, kanada, Japan eller australien, 
och får därmed inte utbjudas till försäljning eller försäljas i uSa, kanada, Japan eller australien eller till personer med hemvist där eller för sådan persons 
räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger.

De belopp som redovisas i detta prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer inte alltid summerar.
uttalanden om framtidsutsikter i detta prospekt är gjorda av styrelsen för bolaget och är baserade på nuvarande förhållanden. Dessa uttalanden är väl 

underbyggda men läsaren bör vara uppmärksam på att uttalandena, precis som alla framtidsbedömningar, innehåller inslag av osäkerhet.
Prospektet innehåller historisk marknadsinformation, däribland information om storleken på marknader där bolaget är verksamt. Informationen har in-

hämtats från olika källor och Cloetta ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. även om Cloetta anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen 
oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten av informationen inte kan garanteras. Såvitt Cloetta kan känna till och förvissa sig om 
genom jämförelser med annan information som offentliggjorts av de parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt 
som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lag (1991:980) om handel med 
finansiella instrument.

Observera att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta prospekt kan bli tvungen att bekosta en översättning av 
prospektet.

Svensk lag ska tillämpas på innehållet i detta prospekt. Tvist rörande innehållet i prospektet eller därmed relaterade frågor ska avgöras av svensk domstol 
exklusivt.

Förutom vad som framgår av revisors rapport avseende proformaredovisning på sidan 49 och revisors rapport avseende historiska finansiella rapporter på 
sidan 105 har ingen information i detta prospekt granskats av bolagets revisorer.

1) Cloettas räkenskapsår omfattar perioden 1 september–31 augusti.
2) Sedan den 13 oktober 2008 har naSDaQ OmX Stockholm aB infört handelspost med en (1) aktie.
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Vår nya logotyp signalerar starten på det nya Cloetta. med ett modernt uttryck 
– utan att tappa sitt ursprung – och med en solröd färg hämtad ur Cloettas 
gula och röda tradition – vill vi förmedla en varm känsla och det nya Cloetta.



Våra Varumärken

4

Sammanfattning

Denna sammanfattning är endast ämnad att utgöra en introduktion till, och ett 
sammandrag av, de mer detaljerade upplysningarna i föreliggande prospekt.  
Varje beslut att investera i Cloettas B-aktie ska därför baseras på en bedömning av 
detta prospekt i dess helhet.

Delningen av Cloetta Fazer1)

Den 15 juni 2008 överenskom Malfors och Fa-
zer om en delning av Cloetta Fazer. Aktieägarna i 
Cloetta Fazer fattade vid extra bolagsstämma den 
25 juli 2008 ett principbeslut om att godkänna 
delningen. Genom delningen skapades de två fri-
stående företagen Fazer Konfektyr, som blivit en 
division i Fazer-koncernen, och Cloetta.

Utdelningen av aktier i Cloetta
Aktieägarna i Cloetta Fazer fattade som ett led i ge-
nomförandet av delningen vid årsstämman i Cloetta 
Fazer den 25 november 2008 beslut att dela ut samt-
liga aktier i det helägda dotterbolaget Cloetta till 
aktieägarna i Cloetta Fazer, enligt de så kallade Lex 
Asea-bestämmelserna. Utdelningen skedde i propor-
tion till varje enskild aktieägares innehav i Cloetta 
Fazer. För varje aktie av serie A i Cloetta Fazer er-
hölls en aktie av serie A i Cloetta och för varje aktie 
av serie B i Cloetta Fazer erhölls en aktie av serie B 
i Cloetta. 

Kort om Cloetta
Cloetta är Nordens äldsta chokladtillverkare med 
traditioner från de schweiziska bröderna Cloetta 
som grundade företaget redan år 1862 i Köpen-

hamn. Sedan år 1901 har tillverkningen huvud-
sakligen bedrivits vid fabriken i Ljungsbro. Cloettas 
totala försäljning – proforma – under perioden  
1 september 2007 till 31 augusti 2008 uppgick 
till ett värde motsvarande 930 MSEK, varav 130 
MSEK hänförde sig till försäljning till Fazer Kon-
fektyr av legotillverkade produkter. Medelantalet 
anställda i koncernen uppgick under år 2007 till 
517 personer. Med förvärvet av AB Karamellpoj-
karna tillkom ytterligare 39 medarbetare. 

Våra varumärken
Cloetta har många välkända varumärken vilka har 
funnits på marknaden under många år. Bland de 
viktigaste varumärkena finns Kexchoklad, Center, 
Plopp, Polly, Tarragona, Guldnougat, Bridge, Jule-
skum, Sportlunch, Utvalda Favoriter, Mums Mums 
och Extra Starka. Cloettas varumärken är bolagets 
största tillgång då de är väl etablerade i konsumen-
ternas medvetande. Produktutveckling, innovativa 
produktlanseringar och relevant marknadsföring 
är därför ett prioriterat område för Cloettas fort-
satta verksamhet. En mer detaljerad beskrivning 
av Cloettas varumärken finns under avsnittet Våra 
varumärken.

1)  Delningsöverenskommelsen samt Fazers offentliga erbjudande till aktieägarna i Cloetta Fazer offentliggjordes genom ett pressmed-
delande den 16 juni 2008, där också en längre bakgrundsbeskrivning till delningen finns. 
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Marknad
Cloetta tillverkar, marknadsför och säljer produkter 
på choklad- och sockerkonfektyrmarknaden, varav 
choklad står för den största delen av omsättningen. 
Den geografiska marknaden utgörs av Sverige,   
Cloettas huvudmarknad, och Norge, Danmark 
samt Finland. Därtill kommer marknaden för Tra-
vel Trade och övrig export. En mer detaljerad mark-
nadsbeskrivning och en utveckling av trender och 
tendenser finns under avsnittet Marknadsöversikt.

Finansiell information i korthet
Den finansiella informationen som presenteras i 
denna sammanfattning utgör utvald information 
baserad på de historiska finansiella rapporterna 

för koncernen enligt principerna för så kallad pre-
decessors accounting, upprättade från och med den  
1 januari 2005 samt delårsrapporten för perioden 
1 september till 30 november 2008. Detta innebär 
bland annat att de bolag som under år 2008 över-
förts till Cloetta från Cloetta Fazer redovisas med 
sammanslagen historik från de överförda bolagen 
från och med den 1 januari 2005 utifrån de kon-
cernmässiga värden som de har redovisats till i Clo-
etta Fazer. AB Karamellpojkarna ingår dock från 
och med den 1 oktober 2007 vilket var tidpunkten 
då Cloetta Fazer förvärvade bolaget.

Till följd av delningen av Cloetta Fazer säljer  
Cloetta efter den 31 december 2008 inte längre Fazer-
produkter. Nettoomsättningen, exklusive Cloettas 

KonCeRnen
MSeK

20081) 
sep–nov

20071)  
sep–nov

2008  
jan–aug

2007 2006 2005

Sammandrag resultaträkning2)

nettoomsättning 456,9 445,9 837,9 1 368,4 1 361,7 1 418,1

Bruttoresultat 129,2 141,0 240,0 414,0 459,0 471,4

rörelseresultat 37,6 37,8 –83,6 58,2 134,2 140,5

Periodens resultat 37,0 26,4 –84,6 44,2 94,6 99,1

Sammandrag balansräkning

Balansomslutning2) 1 210,3 1 255,1 1 162,7 1 192,5 1 159,7 1 135,7

eget kapital2) 740,3 792,4 707,6 778,5 774,0 719,4

nettofordran3) 196,2 287,4 171,0 285,6 322,3 316,9

Sammandrag kassaflöde2)

kassaflöde från den löpande verksamheten 60,8 47,3 –35,0 81,4 124,1 256,8

nyckeltal4)

nettoomsättningstillväxt, % 2,5 – – 0,5 –4,0 –

Bruttomarginal, % 28,3 31,6 28,6 30,3 33,7 33,2

rörelsemarginal, % 8,3 8,5 neg. 4,3 9,9 9,9

rörelsemarginal exklusive poster av 
engångskaraktär, %5) 7,2 13,5 1,0 5,9 10,0 11,5

räntabilitet på eget kapital, %6) 3,7 10,0 neg. 5,7 12,7 13,8

resultat per aktie, Sek 1:53 1:10 –3:50 1:84 3:92 4:11

Soliditet, % 61,2 63,1 60,9 65,3 66,8 63,3

1)   ej granskad information (baserad på delårsrapporten för det första kvartalet 2008/2009).
2)   Informationen är hämtad från granskade historiska finansiella rapporter på sidorna 83–104 (ej kvartalsdata).  
3)   kompletterande information för beräkning av nettofordran per den 30 november 2008 framgår av sidan 44. För de tidigare perioderna                                                 

har beräkningen skett på motsvarande sätt. 
4)   Informationen är baserad på granskade historiska finansiella rapporter på sidorna 83–104 (ej kvartalsdata).
5)   Poster av engångskaraktär redovisas på sidorna 77 och 84.
6)   avser rullande 12 månader. 
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försäljning av legotillverkade Fazer-produkter, kom-
mer som en följd att minska med cirka 40 procent. 
Mot denna bakgrund samt på grund av de fak-
torer som beskrivs under avsnittet Viktig finan-
siell information utanför proformaredovisningen (ej 
granskad) på sidan 50, bör det tas i beaktande att 
utvald finansiell information i sammanfattningen 
inte ger en representativ bild av Cloettas framtida 
verksamhet och intjäningsförmåga. För vidare 
beskrivning av principerna för upprättandet av 
informationen hänvisas till avsnittet Finansiell 
information i sammandrag för Cloetta-rörelsen och 
kommentarer till den finansiella utvecklingen.

Proformaredovisning i korthet
Nedanstående proformaredovisning för resultat-
räkningen har upprättats för att illustrera hur kon-
cernen skulle ha kunnat se ut om beslut om del-

ning av Cloetta Fazer hade skett per den 31 augusti 
2007. Proformaredovisningen är avsedd att beskri-
va en hypotetisk situation och har endast framta-
gits i illustrativt syfte för att informera och belysa 
fakta. Proformaredovisningen avser inte att presen-
tera vilket resultat som koncernen faktiskt skulle 
ha uppnått om beslut om delning hade fattats per 
den 31 augusti 2007. Proformaredovisningen är 
heller inte avsedd att visa verksamhetens resultat 
för en framtida period. Rörelseresultatet i profor-
maredovisningen uppgick till 17 MSEK. Exklusive 
omstruktureringskostnaderna för reducering av 
övertalig personal om 22 MSEK uppgick rörelsere-
sultatet till 39 MSEK, motsvarande en rörelsemar-
ginal om 4,1 procent. För vidare beskrivning av 
principerna för upprättandet av proformaredovis-
ningen hänvisas till avsnittet Proformaredovisning.

nyckeltal sep 2007–aug 2008

Bruttomarginal 26,6 %

rörelsemarginal 1,8 %

1)  Informationen är hämtad från granskad proformaredovisning på sidan 48. 
2)  De belopp som redovisas i denna tabell har avrundats, varför de inte alltid summerar.
3)  Summan av de två första kolumnerna.
4)  en justering har gjorts vad avser den interna produktionsförsäljningen om 85 mSek av Fazer-produkter tillverkade av Cloetta som senare sålts på de svenska, 

norska och danska marknaderna av Cloetta Sverige aB. efter delningen sker detta som extern produktionsförsäljning till Fazer konfektyr och 85 mSek har 
därför adderats till nettoomsättning. resultat från denna produktionsförsäljning ingår i Cloettas resultat i den tredje kolumnen. nettoomsättningen och kostnad 
sålda varor i de historiska finansiella rapporterna inkluderar produktionsförsäljningen av Fazer-produkter tillverkade av Cloetta som sålts till det finska sälj-
bolaget Cloetta Fazer konfektyr ab, vilket kommer att kvarstå som extern försäljning. Den totala nettoomsättningen från legotillverkningen av Fazer-produkter 
uppgår till cirka 130 mSek. För vidare information om produktionsavtalet mellan Cloetta och Fazer konfektyr, se under rubriken Produktionsavtal på sidan 66. 
Vidare har en återläggning avseende kalkyldifferenser om –2 mSek fakturerade till Fazer-verksamheten i Finland gjorts. kalkyldifferensen avser högre kost-
nader för råmaterial. Totalt uppgår justeringen av nettoomsättningen till 83 mSek.

5)  en justering har gjorts vad avser den interna produktionsförsäljningen om 85 mSek av Fazer-produkter tillverkade av Cloetta som senare sålts på de svenska, 
norska och danska marknaderna av Cloetta Sverige aB. efter delningen sker detta som extern produktionsförsäljning till Fazer konfektyr och –85 mSek har 
därför lagts tillbaka till kostnad sålda varor. Vidare har en återläggning avseende kalkyldifferenser om 4 mSek fakturerade från Fazer-verksamheten i Finland 
gjorts. kalkyldifferensen avser högre kostnader för råmaterial. Totalt uppgår justeringen av kostnad sålda varor till –81 mSek.

6)  en goodwillnedskrivning om 90 mSek har redovisats i de historiska finansiella räkenskaperna den 30 juni 2008. Denna goodwillnedskrivning var föranledd av 
att Cloettas försäljning förväntas minska med cirka 40 procent jämfört med Cloetta Sverige aB:s tidigare nettoomsättning exklusive försäljningen av legotill-
verkade Fazer-produkter till följd av delningsbeslutet. eftersom proformaredovisningen är upprättad under antagandet att beslut om delning skedde den 31 
augusti 2007, skulle goodwillnedskrivningen ha skett före den 1 september 2007 och därför återläggs goodwillnedskrivningen om 90 mSek för innevarande år 
till försäljningskostnaderna. Därtill har omstruktureringskostnader om 1 mSek föranledda av delningen av Cloetta Fazer lagts tillbaka till försäljningskostna-
derna. Totalt uppgår justeringen av försäljningskostnaderna till 91 mSek.

7)  Omstruktureringskostnader om 1 mSek föranledda av delningen av Cloetta Fazer har lagts tillbaka till administrationskostnaderna.

PRoFoRMAReSULtAtRäKningAR KonCeRnen1,2)

MSeK

jan 2008–aug 2008 
Historiska finan-
siella rapporter sep 2007–dec 2007 sep 2007–aug 20083) 

Avgår: Fazer- 
verksamheten

 
Justeringar

sep 2007–aug 2008
Proforma

nettoomsättning 838 549 1 387 538 834) 932

kostnad sålda varor –598 –391 –989 –386 –815) –684

Bruttoresultat 240 158 398 152 2 248

Övriga rörelseintäkter 6 0 6 4 3

Försäljningskostnader –289 –106 –395 –124 916) –179

administrationskostnader –41 –29 –70 –15 17) –54

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0

Rörelseresultat –84 23 –61 17 94 17
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Vision, mål och strategier
ViSion

••  Cloetta ska vara ett av de ledande konfektyr-
företagen i Norden.

MåL

••  Cloettas mål är att växa organiskt med 3 pro-
cent per år i genomsnitt under en femårsperiod. 
Härutöver har Cloetta som mål att växa genom 
samarbeten och förvärv.

••  Rörelsemarginalen ska långsiktigt uppgå till  
8 procent.

••  Soliditeten ska vara minst 35 procent. En tillfäl-
ligt lägre soliditet kan accepteras i samband med 
förvärv.

••  Målet är att hålla en jämn utdelningsnivå. Rikt-
märket är att dela ut minst 40 procent av kon-
cernens nettoresultat.

StRAtegieR

••  Optimera våra försäljningsmöjligheter på den 
svenska marknaden.

••  Expansion på den nordiska marknaden genom 
bland annat förvärv och samarbeten.

••  Med våra konsumenter och kunder i fokus ut-
veckla intressanta produktinnovationer.

••  Förstärka vår konkurrenskraft genom att re-
krytera, vidareutveckla och behålla kompetenta 
medarbetare.

••  Effektivisera det operationella arbetet.

Visionen tillsammans med mål och strategier ut-
trycker Cloettas affärsidé. För ytterligare informa-
tion gällande vision, mål och strategier, se avsnittet 
Vision, mål och strategier.

Riskfaktorer
Cloettas verksamhet är utsatt för ett antal risker, 
både företagsspecifika och generella. Bland de främ-
sta riskerna märks sådana som sammanhänger med 
exponering mot råvarupriser samt sådana som är 
förknippade med expansion av verksamheten eller 
att produktionssamarbetet med Fazer Konfektyr 
inte kan upprätthållas. Utöver dessa för Cloetta 
väsentliga riskområden innebär utvecklingen på 
finansmarknaderna under hösten 2008, med en 
försvagad svensk valuta som följd, ökade kostnader 
jämfört med räkenskapsåret 2007/2008. En stor 
del av råvaruinköpen sker i utländsk valuta, främst 
EUR, vilket exponerar Cloetta mot en inte obetyd-
lig valutarisk. För ytterligare information om risk-
faktorer, se avsnittet Riskfaktorer.

Listning på nASDAQ oMX First north  
och nu aktuell börsnotering
Cloetta ansökte den 18 november 2008 om att B-
aktierna i bolaget skulle noteras på NASDAQ OMX 
Stockholm AB (nordiska listan). NASDAQ OMX 
Stockholm AB:s bolagskommitté behandlande an-
sökan den 26 november 2008 och fann att sådan 
notering kunde ske först efter att Cloetta avgivit sin 
första kvartalsrapport, vilken avser perioden 1 sep-
tember 2008–30 november 2008. Cloetta har där-
för sedan den 8 december 2008 varit listat på NAS-
DAQ OMX First North. Kvartalsrapporten avgavs 
den 30 januari 2009, varför Cloetta nu kommer att 
byta lista och således notera bolagets B-aktier på 
NASDAQ OMX Stockholm AB (nordiska listan). 
NASDAQ OMX Stockholm AB:s bolagskommitté 
har, enligt tidigare pressmeddelande den 4 februari 
2009, godkänt att aktierna av serie B i Cloetta tas 
upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Under perioden mellan den 8 december 2008, 
det vill säga första handelsdagen på NASDAQ 
OMX First North, och den 23 januari 2009 upp-
gick den dagliga omsättningen i Cloettas B-aktie 
till i genomsnitt cirka 56 355 aktier. Detta mot-
svarar en omsättning omräknat på årlig basis mot-
svarande 64,7 procent av totalt antal utestående  
B-aktier och 96,3 procent av totalt antal utestående 
B-aktier minskat med antal B-aktier innehavda av 
Malfors. Sista betalkurs i Cloettas B-aktie den 23 
januari 2009 var 26 kr.

Övrig information
Styrelsen för Cloetta utgörs av Olof Svenfelt (ord-
förande), Lennart Bohlin, Johan Hjertonsson,  
Ulrika Stuart Hamilton, Mikael Svenfelt och Meg 
Tivéus samt två arbetstagarledamöter. Verkstäl-
lande direktör för Cloetta är Curt Petri som tidi-
gare varit vice verkställande direktör och ekonomi-
direktör i Cloetta Fazer. Bolagets revisor är sedan 
årsstämman den 23 april 2007 det registrerade re-
visionsbolaget KPMG AB. Auktoriserade revisorn 
Helene Willberg är huvudansvarig revisor. För mer 
information kring styrelsen med mera, se avsnittet 
Styrelse, ledning och revisorer.

Potentiella investerare bör uppmärksamma att en 
person får göras ansvarig för uppgifter som ingår 
eller saknas i sammanfattningen eller en över-
sättning av denna endast om sammanfattningen 
eller översättningen är vilseledande, felaktig eller 
oförenlig med andra delar i prospektet. 
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riskfaktorer

Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäck-
ande, de riskfaktorer och viktiga förhållanden som enligt Cloettas styrelse bedöms 
kunna ha väsentlig betydelse för bolagets framtida utveckling. Riskerna som be-
skrivs nedan är inte de enda risker som bolaget och dess aktieägare står inför. Ytter-
ligare risker som för närvarande inte är kända för bolaget kan få väsentlig betydelse 
för bolagets verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. Sådana risker kan 
vidare leda till att priset på Cloettas aktie sjunker väsentligt och att investerare kan 
förlora hela eller delar av sin investering. Utöver nedan angivna riskfaktorer och 
andra förekommande risker bör läsaren också noggrant beakta övrig information i 
detta prospekt.

VeRKSAMHetS- oCH BRAnSCH-
ReLAteRADe RiSKFAKtoReR

Kund- och marknadsrelaterade risker
Cloettas fyra största kunder svarar för cirka 70 
procent av Cloettas försäljning.1) Om dessa kun-
der skulle minska sina inköp från Cloetta, eller om 
Cloetta inte kan upprätthålla de prisnivåer som 
anses behövas, skulle Cloettas verksamhet och om-
sättning kunna påverkas i väsentlig utsträckning. 
Cloetta anser sig dock ha goda relationer med sina 
kunder. Efter separationen är Fazer Konfektyr en 
viktig kund till Cloetta genom den legotillverkning 
som sker till Fazer Konfektyr. Produktionen som 
sker till Fazer Konfektyr behandlas nedan under 
rubriken Delningen av Cloetta Fazer samt produk-
tionssamarbetet med Fazer Konfektyr.

Den svenska konfektyrmarknaden kännetecknas 
av relativt få men förhållandevis starka dagligvaru-
kedjor. Internationella lågpriskedjor har etablerat 
sig i Sverige under de senaste åren, vilket har skärpt 
konkurrensen inom handeln. Genom att lansera 
produkter under egna varumärken har handeln 
kunnat öka sin andel av värdekedjan inom konfek-
tyr. Tillsammans har denna utveckling medfört en 
ökad prispress på konfektyrmarknaden. 

Marknadskonkurrens
Cloettas verksamhet bedrivs i en konkurrensut-
satt bransch. För att möta konkurrensen kommer 
Cloetta att öka fokus på Cloettas produktvaru-
märken. För att Cloetta därtill ska kunna erbjuda 
konkurrenskraftiga priser är effektivitetshöjande 
åtgärder nödvändiga. Med dagens bedömning av 

1) I detta ingår inte legotillverkning till Fazer konfektyr.
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råvaruprisutvecklingen och försvagningen av den 
svenska kronan är dessa åtgärder dock inte till-
räckliga. Prishöjningar mot kund behöver genom-
föras under i vart fall år 2009 för att kompensera 
för kostnadshöjningarna på råvaror. Det finns en 
risk att Cloetta inte lyckas få igenom begärda pris-
höjningar.

expansion av verksamheten
Cloettas tillväxtstrategi är att växa såväl organiskt 
som genom strategiska förvärv och samarbeten. Det 
kan emellertid inte garanteras att Cloetta kommer 
att finna lämpliga förvärvsobjekt eller samarbets-
partners. Det kan heller inte garanteras att bola-
get kommer att erhålla erforderlig finansiering för 
framtida förvärv.

Att genomföra förvärv innebär risker. Utöver 
bolagsspecifika risker kan det förvärvade bolagets 
relationer med kunder, leverantörer och nyckelper-
soner komma att påverkas negativt genom förvär-
vet. Det finns även en risk för att integrationsarbe-
tet kan komma att bli kostsamt och att beräknade 
synergier helt eller delvis uteblir.

nyckelpersoner
Cloettas framtid är i betydande utsträckning be-
roende av förmågan att rekrytera, behålla och ut-
veckla kompetenta ledande befattningshavare och 
övriga nyckelpersoner. Därför är det mycket viktigt 
för bolaget att vara en attraktiv arbetsgivare. Om 
nyckelpersoner slutar och lämpliga efterträdare inte 
kan rekryteras kan detta påverka bolaget negativt.

Säsongsfaktorer
Cloettas verksamhet är säsongsbetonad där främst, 
med utgångspunkt i Cloettas räkenskapsår, första 
kvartalet (inför jul) försäljnings- och resultatmässigt 
utgör den starkaste perioden. Bolagets helårsresultat 
är därför i betydande utsträckning beroende av för-
säljningen under detta kvartal. Av Cloettas försälj-
ning sker 30–35 procent under det första kvartalet.

Livsmedelshantering
Cloetta är utsatt för risker som är generellt före-
kommande vid livsmedelshantering. Livsmedels-
hantering ställer höga krav på spårbarhet, hygien 
och hantering. Dålig kontroll kan i värsta fall leda 
till kontamination eller smitta. Brister i livsmedels-
hanteringen riskerar att försämra Cloettas renom-

mé bland konsumenterna. Se vidare under avsnittet 
Verksamhetsbeskrivning.

trender
HäLSotRenDeR

Hälsotrender och debatt om hälsa, vikt och socker 
har en viss påverkan på konfektyrmarknaden. De 
tydligaste effekterna inom konfektyrområdet av 
sockerdebatter och hälsotrender är minskad efter-
frågan på sockerkonfektyr till förmån för choklad 
samt ökad efterfrågan på chokladprodukter med 
hög kakaohalt. Hälsotrenden har också medfört ett 
ökat intresse för naturliga råvaror. Nämnda tren-
der kan påverka efterfrågan på Cloettas produkter 
negativt.

SoCiALt AnSVAR

I spåren av den ökade globaliseringen ökar också de 
enskilda konsumenternas medvetenhet om att deras 
konsumtionsvanor har effekter på miljön och påver-
kar förhållanden, inte bara i individens omedelbara 
närhet, utan i hela världen. Socialt ansvar och tanken 
på ett globalt medborgarskap gör att konsumenterna 
vill veta mer om bland annat ursprung, tillverknings- 
och transportmetoder och råvaror. Det gör att intres-
set för miljö- och rättvisemärkning ökar. Uppgifter 
om att Cloetta, eller dess leverantörer, inte tar till-
räckligt ansvar för miljön eller socialt ansvar kan för-
sämra Cloettas renommé bland konsumenterna.

exponering mot råvarupriser
För sin produktion köper Cloetta årligen in bland 
annat cirka 3 300 ton kakao, 8 000 ton socker och 
3 500 ton mjölkprodukter. Kraftigt höjda råvarupri-
ser har lett till att tillverkningskostnaderna stigit mar-
kant under senare år. Av tillverkningskostnaderna är 
kakao, socker och mjölkprodukter de värdemässigt 
största råvarorna. Råvaruprisernas utveckling beror 
huvudsakligen på utbud och efterfrågan och ligger 
utanför Cloettas kontroll. Priserna på många av de 
råvaror Cloetta köper påverkas dessutom av om-
världsfaktorer såsom jordbrukspolitiska beslut om 
stöd, subventioner och handelshinder, men även av 
ökad levnadsstandard och finansiella investerares 
aktiviteter på råvarubörser. Hur skördarna slår in på-
verkar också prissättningen på råvarorna. En föränd-
ring av priset på väsentliga råvaror kan komma att 
påtagligt påverka Cloettas verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.
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Miljö-, hälso- och säkerhetsrisker
Miljöpåverkan i konfektyrindustrin uppstår främst 
genom vatten- och energiförbrukning, avloppsvat-
ten, råvaru- och emballageavfall, produktionsspill 
samt transporter. Dessutom uppstår viss miljöpåver-
kan av kylmedier och andra kemikalier samt buller 
och damm. Den största direkta miljöpåverkan har 
utsläpp av näringsämnen och fett i VA-nätet.

Cloetta bedömer att verksamheten bedrivs i en-
lighet med de tillämpliga lagar och regler avseende 
miljö, hälsa och säkerhet som ställs av relevanta 
myndigheter. Med Cloettas verksamhet samman-
hänger dock risker som är förbundna med ägandet 
och driften av industrifastigheter, såsom risken att 
behöva vidta undersökningar och saneringsåtgär-
der för tidigare eller nuvarande miljöpåverkande 
utsläpp. Sådana åtgärder kan föranleda betydande 
kostnader eller andra åtaganden. Cloettas huvudfa-
brik i Ljungsbro har dock ingått i Cloetta Fazer se-
dan samgåendet, och dessförinnan även i Cloetta. 
Cloetta är därmed väl bekant med den verksamhet 
som har bedrivits i fabriken.

Utveckling i form av strängare krav i lagar och 
regler inom miljö, hälsa och säkerhet, en striktare 
myndighetstillämpning av dessa lagar och regler, 
samt skadeståndsanspråk för person- och egen-
domsskador orsakade av miljö-, hälso- eller säker-
hetsbrister i Cloettas verksamhet eller av tidigare 
föroreningar, kan medföra vites- eller bötesföreläg-
gande eller ge upphov till civil- eller straffrättsliga 
åtgärder. En sådan utveckling kan också förhindra 
eller begränsa Cloettas verksamhet, vilket skulle 
kunna medföra en väsentligt negativ inverkan på 
Cloettas resultat och ställning.

Delningen av Cloetta Fazer samt produk-
tionssamarbetet med Fazer Konfektyr
Delningen av Cloetta Fazer innebär en omställning 
för Cloetta. Den del av Cloetta Fazers verksamhet 
som var hänförlig till Sverige var dimensionerad för 
försäljning av både Cloetta- och Fazer-produkter. 
Till följd av delningen av Cloetta Fazer säljer Cloetta 
efter den 31 december 2008 inte längre Fazer-pro-
dukter. Nettoomsättningen, exklusive Cloettas för-
säljning av legotillverkade Fazer-produkter, kommer 
som en följd minska med cirka 40 procent.  

Den kvarvarande verksamheten i Cloetta kan 
inte bära den storlek på organisation som Cloetta 
Fazer tidigare haft. Det betyder ett minskat behov 
av anställda inom marknads-, kund- och försälj-

ningsorganisationerna och ett minskat behov av ad-
ministrativ personal. Detta, tillsammans med högre 
kostnader och en vikande lönsamhet under 2008, 
har bidragit till en övertalighet bland personalen. 
Det rör sig om en övertalighet om cirka 60 tjänster, 
både tjänstemän och kollektivanställda, som är, el-
ler tills nyligen varit, anställda i Cloetta Sverige AB. 
Sådan övertalighet orsakar Cloetta kostnader och 
riskerar i värsta fall att leda till tvister. 

Därutöver leder delningen av Cloetta Fazer till 
andra omstruktureringskostnader för att inrätta en 
ny organisation och ny företagsidentitet samt med 
anledning av de övriga åtgärder som kan tänkas föl-
ja av delningen. Se vidare under avsnittet Finansiell 
information i sammandrag för Cloetta-rörelsen och 
kommentarer till den finansiella utvecklingen.

Cloetta har ett produktionssamarbete på mark-
nadsmässiga villkor med Fazer Konfektyr avseende 
Cloettas produktion av Fazer-produkter. Efter den 
31 mars 2010 gäller detta avtal tills vidare, med rätt 
för båda parter att säga upp avtalet. Cloetta har dock 
en ensidig rätt att förlänga produktionen (med ex-
klusivitet) av vissa Fazer-produkter till den 31 mars 
2011. De produkter som omfattas av förlängnings-
rätten svarar för cirka hälften av den totala legotill-
verkningen till Fazer. Produktionsavtalet står för en 
betydande del av Cloettas omsättning och är således 
väsentligt för Cloetta. Vid ett eventuellt upphöran-
de av produktionssamarbetet, vilket (bortsett från 
vid avtalsbrott) tidigast kan ske per den 31 mars 
2010 eller, vid förlängning av produktionen av vissa 
Fazer-produkter, per den 31 mars 2011 såvitt avser 
dessa produkter, kommer Cloetta således drabbas av 
en väsentlig omsättningsminskning och resultatför-
sämring såvida inte egen produktion eller produk-
tion till tredje part ersätter bortfallet. 

Finansiella risker
Cloetta utsätts i sin verksamhet för olika typer av 
finansiella risker. Cloettas finansförvaltning och 
riskhantering sköts av finansavdelningen enligt de 
riktlinjer som fastställs av Cloettas styrelse och syf-
tar till att begränsa potentiellt ogynnsamma effekter 
som kan uppkomma på bolagets resultat och kassa-
flöde. Cloettas finansiella risker omfattas främst av 
finansierings-, ränte-, valuta- och kreditrisker. 

FinAnSieRingSRiSK

Med finansieringsrisk avses risken att finansiering 
inte kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade 
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kostnader, vilket skulle kunna ha en negativ påver-
kan för bolaget vad avser framtida förvärvsmöjlig-
heter. Cloetta har god likviditet och hög soliditet 
vilket för närvarande begränsar finansieringsris-
ken. Cloettas räntebärande skulder utgörs av pen-
sionsskulder.

RänteRiSKeR

Koncernens resultat påverkas av fluktuationer i 
marknadsräntorna. På motsvarande sätt påverkas 
värdet av finansiella tillgångar vid ränteförändring-
ar. Koncernens räntebärande finansiella tillgångar 
utgörs främst av kortfristiga placeringar och likvida 
medel. 

Koncernen placerar i verksamheten upparbetad 
överskottslikvid i olika penningmarknadsinstru-
ment för att minska ränteriskerna. En likviditets-
buffert ska alltid hållas för att hantera oplanerade 
förändringar av prognostiserade betalningsflöden. 
Enligt finanspolicyn får den obligatoriska likvidi-
tetsbufferten inte placeras i finansiella instrument 
med en, vid investeringstillfället, kvarvarande löp-
tid överstigande tre månader. 

Baserat på bolagets nettofordran per den 31 au-
gusti 2008 skulle en generell förändring av räntan 
med en procentenhet påverka helårsresultatet med 
cirka +/–1,8 MSEK före skatt. 

VALUtARiSKeR

Koncernen är exponerad för olika typer av valuta-
risker. Valutarisk innebär att det redovisade resul-
tatet och värdet på tillgångar och skulder i utländsk 
valuta påverkas av fluktuationer i valutakurserna. 
Den främsta exponeringen avser köp och försälj-
ning i utländska valutor. Dessa risker benämns 
transaktionsexponering, se vidare nedan. Koncer-
nens likvida medel och kortfristiga placeringar är 
inte utsatta för några betydande valutarisker, då 
dessa placeras i värdepapper utgivna i SEK, vilket 
också är fallet för merparten av banktillgodohavan-
den i Sverige. Den största transaktionsvolymen sker 
i EUR. Koncernen tillämpar inte säkringsredovis-
ning, varför alla värdeförändringar redovisas direkt 
över resultaträkningen.

Cloettas transaktionsexponering består i att in-
täkterna huvudsakligen genereras i Sverige, samti-
digt som vissa inköp av råvaror, färdigvaror samt 
maskininvesteringar sker från andra länder och i 
främmande valutor. Detta utflöde motverkas till 
viss del av den export som sker till övriga nordiska 

länder. För att minska risken och valutaexpone-
ringen kurssäkras de prognostiserade nettoflödena 
i respektive valuta. Nettoexponeringen nio till tolv 
månader framåt i tiden ska enligt fastställd policy 
valutasäkras till minst 50 procent och maximalt 
100 procent. Cloettas valutainflöde består främst 
av EUR och NOK och valutautflödet av EUR, 
PLN och DKK. En generell höjning med en pro-
centenhet av den svenska kronans värde gentemot 
andra utländska valutor skulle påverka bolagets 
helårsresultat med cirka 1,5 MSEK baserat på 
koncernens prognostiserade (1 september 2008– 
31 augusti 2009) transaktionsexponering. Se vidare 
nedan för en känslighetsanalys avseende transak-
tionsexponeringen.  

 nettoexponering 1% förändring av
Valuta prognos 2008/2009 SeK värde, MSeK1)

meur –20,6 +2,0
mnOk +66,0 –0,8
mDkk –8,5 +0,1
mPLn –5,5 +0,2
Summa	 	 +1,5

KReDitRiSKeR

Kreditrisker i finansiell verksamhet

Riskerna utgör främst motpartsrisker i samband 
med fordringar på banker och andra motparter 
som uppstår vid köp av räntebärande instrument. 
Kravet är att motparterna ska ha ett kreditbetyg 
från Standard & Poor’s om lägst BBB–, eller mot-
svarande rating från likvärdigt ratinginstitut. 

Kreditrisker i kundfordringar

Kreditrisken i kundfordringar avseende den nord-
iska verksamheten är begränsad med hänsyn till 
att kundfordringarna är spridda på relativt få men 
stora kunder, då distributionen sker genom de stora 
dagligvarukedjorna. 

1) exklusive hedging-effekter.
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Cloetta har upprättat en kreditpolicy för hur 
kundkrediterna ska hanteras, vilken omfattar be-
slutsnivåer för beviljande av kreditlimiter. Riskbe-
dömningar görs för enskilda kunder, kundgrupper 
och marknader. För att minska riskerna har kredit-
försäkringar avseende försäljning utanför Norden 
tecknats. 

RiSKeR ReLAteRADe tiLL AKtien 

Cloettas B-aktier
När Cloettas B-aktier nu tas upp till handel på 
NASDAQ OMX Stockholm AB kan inga garan-

tier lämnas beträffande likviditeten i aktien. För 
att understödja likviditeten har Cloetta träffat av-
tal med E. Öhman J:or Fondkommission AB om 
att E. Öhman J:or Fondkommission AB har upp-
drag att agera likviditetsgarant för Cloettas B-ak-
tier. Priset på Cloetta-aktien kommer bland annat 
att påverkas av variationer i bolagets resultat och 
finansiella ställning, förändringar i aktiemarkna-
dens förväntningar om framtida vinster, utbud och 
efterfrågan på aktierna, utvecklingen på bolagets 
marknad och den ekonomiska utvecklingen i all-
mänhet. Detta innebär att det pris Cloetta-aktien 
handlas till kommer att variera.

Kostnadsmassa som fristående 
börsnoterat bolag
Före den utdelning av aktierna i Cloetta som ägde 
rum i november 2008, var bolaget ett helägt dot-
terbolag till Cloetta Fazer. Cloetta har därför en 
begränsad historik utifrån vilken koncernen kan 
bedömas. Cloetta hade då inte heller direkt an-
svar för till exempel bolagsstyrning och finansiell 
extern rapportering. Däremot följde personal som 
tidigare har haft ansvar för sådana frågor i Cloetta 
Fazer med till Cloetta vid delningen av Cloetta 
Fazer. Som ett börsnoterat bolag kommer Cloetta 
att påverkas av kostnader som bolaget tidigare inte 
ansvarade för som dotterbolag till Cloetta Fazer. 
Dessa kostnader bedöms vara cirka 5 MSEK högre 
än de centrala kostnader som Cloetta Fazer histo-
riskt fakturerade Cloetta för avseende motsvarande 
kostnader. Vissa andra kostnader som Cloetta Fazer 
fakturerade Cloetta för kommer emellertid inte att 
uppstå i Cloetta. Sammantaget bedöms de centrala 
kostnaderna i Cloetta inte väsentligen förändras 
som ett resultat av delningen och börsnoteringen.

Allmänna risker för investerare
Aktieägande är alltid förknippat med risk och risk-
tagande. Eftersom en aktieinvestering både kan 
stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en 
investerare kan komma att få tillbaka investerat ka-
pital. Både aktiemarknadens generella utveckling 
och aktiekursens utveckling för specifika bolag är 
beroende av en rad faktorer, flera av vilka enskilda 
bolag inte har möjlighet att påverka. Investeringar i 
aktier bör därför föregås av en noggrann analys.
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BakGrunD OCH mOTIV

Bakgrund och motiv

Konfektyrbolaget Cloetta Fazer inledde sin verksamhet år 2000 när Cloetta och Fazer-koncernens konfektyrdivision 
Fazer Konfektyr gick samman. Samgåendet gjorde Cloetta Fazer-koncernen till den största aktören i Norden inom 
choklad- och sockerkonfektyr. Sedan samgåendet har konflikter rörande ägandet, och därmed den långsiktiga ut-
vecklingen, av Cloetta Fazer uppkommit mellan huvudägarna Malfors och Fazer som lett till rättsliga tvister. Behovet 
av en lösning av ägarkonflikten gjorde att Fazer och Malfors den 24 januari 2008 utsåg de tidigare styrelseledamö-
terna Lennart Bylock och Wilhelm Lüning att föreslå alternativa lösningar på konflikten. Under våren 2008 pågick 
en medlingsdiskussion under ledning av medlarna som ledde till att en överenskommelse träffades den 15 juni 2008 
om delning av Cloetta Fazer. Delningsöverenskommelsen samt Fazers offentliga erbjudande till aktieägarna i Cloetta 
Fazer offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 16 juni 2008, där också en längre bakgrundsbeskrivning till 
delningen finns. Genom delningen skapades de två fristående företagen Cloetta och Fazer Konfektyr. Aktieägarna 
i Cloetta Fazer fattade som ett led i genomförandet av delningen vid årsstämman i Cloetta Fazer den 25 november 
2008 beslut att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Cloetta till aktieägarna i Cloetta Fazer. 

Cloetta är genom delningen ensam innehavare av rättigheterna till paraplyvarumärkena Cloetta och Karamellpoj-
karna, med starka produktvarumärken som exempelvis Kexchoklad, Center, Plopp, Polly, Guldnougat, Sportlunch, 
Tarragona och Extra Starka. Cloetta har Norden som sin marknad med produktionsanläggningar i Ljungsbro och 
Alingsås. Bolaget ser möjligheter till tillväxt, bland annat genom ökat fokus på Cloettas produktvarumärken, nya 
säljsamarbeten med andra konfektyrföretag samt genom att sälja Cloettaprodukter på nya marknader. Därtill avser 
Cloetta att komplettera den organiska tillväxten med förvärv och samarbeten.

Cloettas huvudägare och styrelse har bedömt att en spridning av ägandet och en börsnotering av B- aktierna i 
Cloetta på NASDAQ OMX Stockholm AB är lämplig och till fördel för Cloettas fortsatta utveckling. Malfors avser 
att kvarstanna som en stabil och långsiktig huvudägare i bolaget. Som tidigare meddelats ansökte Cloetta den 18 
november 2008 om att B-aktierna i bolaget skulle noteras på NASDAQ OMX Stockholm AB. NASDAQ OMX 
Stockholm AB:s bolagskommitté fann dock att sådan notering kunde ske först efter att Cloetta avgivit sin första 
kvartalsrapport, varför Cloetta under en övergångsperiod handlats på NASDAQ OMX First North.

Genom en börsnotering av B-aktierna får Cloetta tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, 
vilket ger förutsättningar för en fortsatt expansion genom förvärv. Vidare kan betalning i form av marknadsnoterade 
B-aktier vara en fördel vid sådan expansion. Cloetta bedömer även att en börsnotering av bolagets B-aktier kommer att 
bidra till att bibehålla kännedomen om Cloetta och dess produktvarumärken, vilket bedöms vara positivt för efterfrå-
gan på bolagets produkter. Börsnoteringen väntas även underlätta möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta 
medarbetare. En börsnotering  ger dessutom en öppning för breddat delägarskap från koncernens medarbetare.

Styrelsen för Cloetta är ansvarig för innehållet i detta prospekt.1) Styrelsen för Cloetta försäkrar härmed att den vidtagit 
alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer 
med de faktiska förhållandena och att ingenting utelämnats som skulle kunna påverka dess innebörd.

Ljungsbro den 11 februari 2009

Cloetta AB (publ)
Styrelsen

1) Se vidare under avsnittet Styrelse, ledning och revisorer.  
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Historik

Cloetta är Nordens äldsta chokladtillverkare, med traditioner som sträcker sig ända 
från år 1862, då de tre schweiziska bröderna Bernard, Christoffer och Nutin Cloëtta  
startade firman ”Brødrene Cloëtta” för tillverkning av choklad och konfektyr i  
Köpenhamn. År 1872 etablerade sig bröderna även i Malmö och blev därmed först 
med fabriksmässig framställning av choklad i Sverige.

••  År 1901 flyttades tillverkningen till en ny fabrik 
vid Malfors i Ljungs socken. Orten fick namnet 
Ljungsbro, där Cloettas viktigaste produktions-
anläggning återfinns sedan dess.  

••  År 1917 övertog det nybildade Svenska Choklad-
fabriks AB aktiemajoriteten i Cloetta från Cloetta-
familjen. Bolaget ägdes av familjen Svenfelt som 
fortfarande har stora ägarintressen i Cloetta. 

••  Många av dagens välkända varumärken lanse-
rades under 1900-talets första hälft. Uttrycket 
”Tag det rätta – tag Cloetta” skapades år 1921. 

••  Från 1980-talet och framåt förvärvade Cloetta 
en rad livsmedelsföretag. Cloetta har under åren 
bland annat innehaft ett affärsområde för stär-
kelseprodukter och en handelsrörelse. Som en 
följd härav var Cloetta i slutet av 1990-talet ett 
av Nordens ledande handelshus för dagligvaror. 

••  År 1994 listades Cloettas B-aktie på Stock-
holmsbörsen.

••  År 1998 förvärvades Candelia med bland annat 
varumärkena Polly och Bridge. 

••  År 2000 slogs Cloetta samman med Fazer-kon-
cernens konfektyrdivision och bildade Cloetta 
Fazer. Cloetta och Fazer-koncernen hade även 
tidigare ett samarbete sedan år 1990 inom såväl 
produktion som försäljning. 

••  Under år 2001 avyttrades koncernens verksam-
het inom handel. 

••  Under år 2007 förvärvade Cloetta Fazer  
AB Karamellpojkarna i Alingsås med varu-
märkena Extra Starka, Hemkola, Fruktklubbor 
och Fünf Kräuter.

••  I juli 2008 fattade aktieägarna i Cloetta Fazer 
ett principbeslut om godkännande av delning av 
Cloetta Fazer. Delningen innebar att verksam-
heten i Cloetta Fazer delades upp i två företag; 
Fazer Konfektyr, som blivit en division i Fazer-
koncernen, och Cloetta.

1913		
Guldnougat

1928		
Tarragona

1933		
Mums Mums

1938	
Kexchoklad

1941		
Center
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1949		
Plopp

1965		
Polly

1966		
Bridge

1965		
Extra Starka

2005		
Utvalda Favoriter
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VISIOn, måL  
OCH STraTeGIer

Vision, mål och strategier

Mål

tillväxt 

Cloettas mål är att växa organiskt med 3 procent per år i genomsnitt under en femårsperiod. Härutöver har Cloetta som mål 
att växa genom samarbeten och förvärv.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen ska långsiktigt uppgå till 8 procent.

Utdelning

Målet är att hålla en jämn utdelningsnivå. Riktmärket är att dela ut minst 40 procent av koncernens nettoresultat.

Soliditet

Soliditeten ska vara minst 35 procent. En tillfälligt lägre soliditet kan accepteras i samband med förvärv.

Vision

Cloetta ska vara ett av de ledande konfektyrföretagen i norden .
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Strategier

VISIOn, måL  
OCH STraTeGIer

optimera våra försäljningsmöjligheter på den svenska marknaden

••   Cloetta är ett mycket välkänt varumärke på den svenska marknaden. Med det som utgångspunkt ska våra starka produkt-
varumärken vidareutvecklas och marknadsföras. Med sitt goda renommé och tydliga profil kan Cloettavarumärket även 
användas inom nya produktsegment.

••   Tillsammans med våra kunder ska vi skapa goda förutsättningar i butik för våra varumärken. 
••   Genom att komplettera den egna produktportföljen med lämpliga säljuppdrag kan vi stärka vår konkurrenskraft.

expansion på den nordiska marknaden genom bland annat förvärv och samarbeten

••   Det finns stora likheter när det gäller konfektyrkonsumtion och smakpreferenser i de nordiska länderna. Det finns därför 
goda möjligheter för Cloetta att expandera med befintligt sortiment på den nordiska marknaden via samarbeten med 
distributörer och agenter. 

••   Cloetta kan också expandera via förvärv och samarbeten som kompletterar befintligt sortiment.

Med våra konsumenter och kunder i fokus utveckla intressanta produktinnovationer 

••   Ett ökat fokus på Cloettavarumärket tillsammans med innovativa produktlanseringar samt nya försäljningskanaler ger 
betydande möjligheter att få ett större genomslag hos såväl kunder som konsumenter.

••   Cloetta har lång erfarenhet av såväl produktutveckling som varumärkesbyggande. Trend- och omvärldsbevakning i 
kombination med god kunskap om konsumentpreferenser är prioriterade kompetensområden.

Förstärka vår konkurrenskraft genom att rekrytera, vidareutveckla och behålla kompetenta medarbetare

••   Cloetta ska erbjuda sina medarbetare en attraktiv arbetsplats med utrymme för engagemang och delaktighet.
  På så sätt skapas goda förutsättningar att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare, vilket 
 stärker Cloettas konkurrenskraft.

effektivisera det operationella arbetet

••   Genom bättre kapacitetsutnyttjande ska vi åstadkomma en förbättrad produktionsekonomi.
••   Kortare ledtider i produktutvecklingen och en hög servicegrad mot kund är avgörande för att höja kostnadseffektiviteten 

i hela värdekedjan.
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marknadsöversikt

Konfektyrmarknaden1)

Konfektyrmarknaden kan delas in i choklad- res-
pektive sockerkonfektyr. Cloetta är huvudsakligen 
verksamt inom chokladkonfektyr. Den geografiska 
marknaden utgörs av Sverige, bolagets huvudmark-
nad, och Norge, Danmark samt Finland. Därtill 
kommer marknaden för Travel Trade och övrig ex-
port. Med Travel Trade avses försäljning som sker 
på flygplatser och färjor.

Chokladkonfektyr består av produktgrupper 
som praliner, kakor, dragéer, stycksaker och rullar. 
Sockerkonfektyr består bland annat av tabletter, 
lakrits, skum, gelé och tuggummi.  

Den nordiska konfektyrmarknaden är relativt 
mogen, med en tillväxt som har legat kring noll eller 
någon enstaka procent under flera år. Undantaget är 
Finland där konfektyrmarknaden de senaste fem åren 
har ökat med i genomsnitt 2,5 procent per år. Mellan 
olika produktsegment varierar dock tillväxten. 

Norden svarar för cirka två procent av världskon-
sumtionen av konfektyr. Chokladkonsumtionen 
per invånare är emellertid avsevärt högre i Central-
europa än i Norden. Inom chokladsegmentet finns 
således en tillväxtpotential i Norden. 

Under år 2007 ökade chokladsegmentet i Nor-
den med 1,5 procent i volym medan sockersegmen-
tet sjönk med 4,4 procent i volym. De produktkate-
gorier som tappat mest är klubbor och barntabletter. 
Störst ökning finns inom chokladkakor där både 
premiumchoklad och traditionella chokladkakor 
ökar.

Konsumtionsmönster 
Konfektyr är relativt okänslig för konjunktur-
svängningar och utgör en av de mest impulsdrivna 
varugrupperna i detaljhandeln. Över 80 procent av 
köpbesluten tas i butiken. 

Den största delen av konfektyrköpen i Sverige 
sker via den traditionella dagligvaruhandeln. En 
annan viktig försäljningskanal är den så kallade 
servicehandeln, det vill säga bensinstationer och  
kiosker med mera. Tillgänglighet är en viktig fak-
tor för impulsdrivna inköp, varför nya typer av för-
säljningskanaler är av stort intresse för Cloetta. 

I Sverige har lösviktsgodis en mycket stark 
position med omkring en tredjedel av konfek-
tyrkonsumtionen, vilket är den högsta andelen i 
Norden. 

1) källa: Delfi, aC nielsen och Cloetta.

8
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Drivkrafter i omvärlden
KonSUMenteR

Marknaden i Norden kännetecknas av begränsad 
tillväxt och konsumenternas lojalitet för starka lo-
kala varumärken är hög. En ökad per capita-kon-
sumtion samt befolkningstillväxt bidrar till tillväx-
ten. Inom vissa segment såsom chokladkakor har 
tillväxten under senare tid varit högre. En viktig 
framgångsfaktor är att kunna lansera produkter 
inom segment där konsumentefterfrågan finns. Det 
är viktigt att förse marknaden med innovationer, 
samt att utveckla och modernisera befintliga pro-
dukter för att behålla och få nya konsumenter. Allt 
fler singelhushåll, tillsammans med ett individua-
listiskt synsätt hos konsumenterna, gör att behovet 
ökar av differentierade produkter. Ökat intresse för 
hälsa och naturliga råvaror är också viktiga driv-
krafter inom produktutvecklingen.

Dagligvaruhandelns egna varumärken, liksom 
lågpriskedjornas etablering i Norden, pressar pri-
serna. Konsumentundersökningar visar dock att 
konsumenterna vid köpbesluten i allt högre om-
fattning väger in andra frågor förutom pris, såsom 
smak, kvalitet, produktutveckling, miljö och soci-
alt ansvar. 

HAnDeLn/KUnDeR

Koncentrationen i den nordiska dagligvaruhan-
deln är mycket hög. I Sverige, Finland, Norge och 
Danmark står de tre största detaljhandelskedjorna 
för över 70 procent av den totala dagligvaruomsätt-
ningen i respektive land. Några av de stora daglig-
varukedjorna är etablerade i flera länder i Norden 
och det förekommer även nordiska samarbeten på 
inköpssidan. Nordisk förankring, välkända varu-
märken och ett kontinuerligt flöde av attraktiva 
produktnyheter blir en viktigare förutsättning för 
att vara en attraktiv leverantör. Dessutom går ut-
vecklingen mot allt större enheter, på bekostnad av 
mindre butiker.

I samband med lågprishandelns intåg, vilket 
även inkluderar utländska aktörer, ökade också ut-
vecklingen av butikskedjornas egna märkesvaror, 
så kallade EMV. Kedjornas EMV svarar i de flesta 
västeuropeiska länder i dagsläget för mellan 10 och 
30 procent av den totala konfektyrförsäljningen. 

Under de senaste åren har dock en viss avmattning 
märkts i till exempel England som har högst andel 
EMV inom dagligvaruhandeln. I Norden har an-
delen EMV inom konfektyr stabiliserats på en nivå 
omkring 10 procent. För att möta dagligvaruhan-
delns EMV är det av vikt för konfektyrföretagen 
att fokusera på att bygga starka varumärken samt 
att möta nya trender och konsumentbehov. Pro-
duktutveckling, kvalitet, kännedom och synlighet 
avgör styrkan i ett varumärke och bestämmer kon-
sumenternas lojalitet och preferenser.

KonKURRenteR

Världsmarknaden för chokladkonfektyr domineras 
av internationella företag såsom Nestlé, Mars, Kraft 
Foods och Cadbury. På den nordiska marknaden 
möter dessa dock hårt motstånd från lokala aktörer 
såsom Cloetta, med starka positioner på sina hem-
mamarknader.

Konfektyrbranschen präglas av överkapacitet 
och långsamt pågår en konsolidering. Ingen aktör 
har ännu en stark ställning på samtliga marknader 
i Norden. Industrin som sådan har en lång historik 
och det sker få teknologiska förändringar. För att 
behålla och stärka en redan stark position krävs att 
såväl varumärken som sortiment utvecklas. 

Riskkapitalbolagen har kommit att bli en vik-
tig aktör på konfektyrmarknaden, med uppköp av 
flera konfektyrbolag. En möjlig utveckling är att 
riskkapitalbolagen kommer att sälja dessa till indu-
striella köpare. 

LeVeRAntÖReR

Leverantörsledet kännetecknas av hög konsolider-
ing med ett fåtal möjliga leverantörer. Danisco är 
stor leverantör av socker och mjölkprodukterna le-
vereras av Arla Foods och Valio. Den europeiska 
marknaden för råvaror förväntas öppnas för ytterli-
gare konkurrens. 

trender
HäLSotRenD

Hälsotrender och debatt om hälsa, vikt och socker 
har en viss påverkan på konfektyrmarknaden. Kon-
fektyr är ändå något många människor unnar sig 
och njuter av.

KonSUMenteR
••   Innovation är viktigt för att bibehålla 

lojala konsumenter samt för att få nya
••   Begränsad tillväxt på hemmamarknaden 

norden
••   Hög lojalitet för lokala varumärken
••   Intresset för choklad är fortsatt högt
••   Hälsodebatten påverkar på lång sikt 

hela konfektyrmarknaden
••   Premium och lyx är på tillväxt
••  naturliga råvaror efterfrågas 

HAnDeLn/KUnDeR
••   Fortsatt prispress 
••   Handelns konsolidering fortsätter
••   Lågpriskedjorna expanderar i norden
••   Handelns egna varumärken

KonKURRenteR
••   Fortsatt konsolidering bland konfek-

tyraktörerna – ingen aktör har en stark 
ställning i alla nordiska länder

••   Överkapacitet 

LeVeRAntÖReR
••   Hög konsolidering i leverantörs ledet

Drivkrafter i omvärlden
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Den tidigare så intensiva sockerdebatten har nu-
mera utvidgats till att även inkludera hälsofrågor 
i stort. De tydligaste effekterna inom konfektyr-
området av sockerdebatter och hälsotrender är en 
minskad efterfrågan på sockerkonfektyr till förmån 
för choklad, vilket gynnar Cloetta. 

Hälsotrenden har också medfört ett ökat intresse 
för naturliga råvaror. Tillsatser av olika slag och ke-
miskt framställda ämnen, liksom det stora antalet 
för konsumenten obekanta ingredienser, ifrågasätts 
till förmån för det naturliga. Sockerdebatten har 
därför fått en ny dimension; hellre naturligt socker 
än kemiska sötningsmedel. 

SoCiALt AnSVAR

I spåren av den ökade globaliseringen ökar också de 
enskilda konsumenternas medvetenhet om att deras 
konsumtionsvanor har effekter på miljön och påver-
kar förhållanden, inte bara i individens omedelbara 
närhet, utan i hela världen. Socialt ansvar och tanken 
på ett globalt medborgarskap gör att konsumenterna 
vill veta mer om bland annat ursprung, tillverk-
ningsmetoder och råvaror. Det gör att intresset för 
miljö- och rättvisemärkning ökar. Även efterfrågan 
på lokalt producerade produkter ökar, vilket är till 
fördel för Cloetta.

VARDAg oCH LyX

Andelen singelhushåll utgör i stora delar av Europa 
en så hög andel som 40 procent. Den ökade andelen 
singelhushåll påverkar konsumtionsmönstret i sam-

hället. Enkelhet och mindre förpackningar liksom 
ökad variation är tydliga inslag i singelhushållens 
efterfrågan på konfektyr. Konsumtionstillfällena för 
konfektyr kan sägas bestå av två olika slag; det var-
dagliga som ska vara enkelt, snabbt och lättillgäng-
ligt och det lyxiga, som gärna får vara lite dyrare, 
vilket sker till helgen eller speciella tillfällen. 

AVMAttAD tiLLVä XttAKt FÖR MÖRK CHoKLAD

När det gäller choklad har konsumenternas kvali-
tetsmedvetande ökat och under många år innebar 
trenden en stigande efterfrågan på mörk choklad. 
Här märks nu en avmattning i tillväxttakten. Bland 
trendmedvetna chokladkonsumenter märks istället 
ett intresse för nya, och i konfektyrsammanhang 
ovanliga, smaktillsatser som till exempel chili och 
flingsalt. Choklad av hög kvalitet blir dessutom en 
allt vanligare ingrediens, inte bara i desserter, utan 
även i annan matlagning. 

Cloettas marknad
SVeRige

Den svenska marknaden för förpackad konfektyr, 
exklusive tuggummi, via dagligvaruhandeln och 
servicehandeln omsätter årligen 6 miljarder SEK 
i konsumentledet.1) Totalmarknaden, det vill säga 
inklusive lösviktsgodis och tuggummi samt försälj-
ning via andra kanaler än dagligvaru- och service-
handel uppgår till 16 miljarder SEK.2) Exempel på 
andra kanaler är videobutiker, biografer, kondito-
rier, storhushåll, restauranger, flyg, tåg och diverse 

••  Orkla har förvärvat Panda
••   CVC Capital Partners/nordic Capital har förvärvat  

CSm:s konfektyrrörelse
••  Toms har förvärvat Webes

••  Orkla har förvärvat det ryska företaget krupskaja
••   Wrigley har förvärvat det ryska företaget a. korkunov 
••  nestlé har förvärvat det ryska företaget ruskaya
••   Cloetta Fazer har förvärvat karamellpojkarna
••   karamellkungen har förvärvat Godisprinsen

exempel på händelser i konfektyrbranschen under åren 2003–2008

Det saknas en enhetlig bedömning för hur marknaden ser ut, varför Cloetta har använt sig av följande källor:
1) aC nielsen.   2) Delfi.
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tillfälliga försäljningsställen. Lösviktsgodis står för 
cirka 27 procent av totalmarknaden.2) 

Sverige har drygt 9 miljoner invånare och utgör 
den enskilt största marknaden i Norden med om-
kring en tredjedel av den totala konsumtionen. 

Den svenska konfektyrmarknaden har under år 
2007 minskat med 0,5 procent i volym.1) Choklad-
konfektyr hade en tillväxt på 1,5 procent i volym 
medan sockerkonfektyr tappade 4 procent i volym. 
Cloetta har en marknadsandel om cirka 13 pro-
cent.1) De största konkurrenterna är Kraft Foods 
med 28 procent och Malaco Leaf med 12 procent 
av volymen.1) Handelskedjornas EMV har stabilise-
rat sin andel av konfektyrförsäljningen på 12 pro-
cent av volymen.1)

noRge

Den norska konfektyrmarknaden, exklusive tug-
gummi, omsätter drygt 6 miljarder SEK i kon-
sumentledet där Kraft Foods sedan länge har en 
dominerande ställning med cirka 36 procent av 
marknaden mätt i volym.1) Tillväxten på marknaden 
var 1,9 procent i volym under 2007.1) Näst största 
aktör är Nidar med cirka 25 procent av volymen på 
marknaden.1) Därefter kommer Leaf med cirka 3 
procent av volymen. Cloetta har cirka 3 procent av 
marknaden.1) 

Sedan år 2005 är Galleberg distributör av Cloet-
tas produkter i Norge. Galleberg har cirka 8 pro-
cents marknadsandel, inklusive försäljningen av 
produkter från Cloetta. Smågodis står för cirka 16 
procent av marknaden. 

DAnMARK 

Den danska konfektyrmarknaden, exklusive tugg-
gummi, omsätter cirka 6 miljarder SEK i konsu-
mentledet.1) Tillväxten under 2007 var 0,8 procent 
i volym. Marknadsledare i Danmark är Toms, näst 
största aktör är Haribo. Därefter kommer Leaf och 
Kraft Foods. Cloettas produkter säljs i Danmark 
av Valora. 

FinLAnD 

I Finland omsätter konfektyrmarknaden, exklu-
sive tuggummi, cirka 4 miljarder SEK.1) Den fin-
ska marknaden är den marknad som under flera år 
ökat mest i Norden. Det gäller även för år 2007 
då tillväxten var 2,3 procent i volym.1) I Finland 
har Fazer Konfektyr en marknadsandel på drygt 
41 procent mätt i volym.1)  Därefter kommer Leaf 
Finland med 19 procent och Panda med 10 procent 

av volymen.1) 

Marknadsandelen för dagligvaruhandelns EMV 
är cirka 8 procent av volymen av konfektyrförsälj-
ningen.1) 

Cloettas försäljning i Finland är i dagsläget låg. 
Före Cloettas samgående med Fazer-koncernens 
konfektyrdivision var försäljningen betydligt hö-
gre. Här ser bolaget potential till ökad försäljning 
av Cloettas produkter. Cloetta har under decem-
ber 2008 träffat ett avtal om försäljningssamarbete 
med Oy Panda Ab som stärker Cloettas möjlighet 
till tillväxt på den finska marknaden.

tRAVeL tRADe oCH ÖVRig eXPoRt

Med Travel Trade avses försäljning som sker på 
flygplatser och färjor.

Cloettas försäljning inom Travel Trade och övrig 
export är i dagsläget låg. Före Cloettas samgående 
med Fazer-koncernens konfektyrdivision var för-
säljningen betydligt högre. Här ser bolaget poten-
tial till ökad försäljning av Cloettas produkter. 

••   Lidl har etablerat sig i Finland, Sverige och Danmark 
••   axfood har utvecklat sitt lågpriskoncept Willys
••   Vivo har brutit samarbetet med axfood och istället inlett 

samarbete med Bergendahl
••   axfood har köpt tillbaka flera Vivo-butiker och har gjort om 

dem till Hemköp
••   Tradeka har köpt Wihuri
••   S-gruppen har köpt SPar i Finland

••   ett antal fria SPar-handlare har lanserat den nya m-kedjan
••   ICa har avslutat sitt samarbete med netto och sålt sitt hälf-

teninnehav till Dansk Supermarked. en stor del av butikerna 
har omvandlats till ICa-butiker

••   reitan och Shell har aviserat ett samarbete
••   Coop har förvärvat Daglivs
••   axfood har förvärvat PrisXtra

Konfektyrmarknad,  Sverige – Volymandel
exklusive tuggummi

Kraft Foods 28 %

Malaco Leaf 12 %

Cloetta 13 %

Övriga 28 %

EMV 12 %

Fazer 7 %

Källa: AC Nielsen

Det saknas en enhetlig bedömning för hur marknaden ser ut, varför Cloetta har använt sig av följande källor:
1) aC nielsen.   2) Delfi.

exempel på händelser i dagligvarubranschen under åren 2003–2008
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Våra varumärken

Cloettas största tillgång är dess starka varumärken, vilka är väl etablerade i konsu-
menternas medvetande. Konsumenterna har hög köplojalitet när det gäller Cloettas 
varumärken. 

Varumärken och sortiment
Cloetta är genom delningen av Cloetta Fazer en-
sam innehavare av rättigheterna till de så kallade 
paraplyvarumärkena Cloetta och Karamellpoj-
karna, med produktvarumärken som exempelvis 
Kexchoklad, Center, Plopp, Polly, Guldnougat, 
Sportlunch, Tarragona och Extra Starka. 

VARUMäRKet CLoettA

Varumärket Cloetta har ett mycket stort värde och 
en stark ställning på konfektyrmarknaden. Varu-
märket Cloetta är väl förankrat hos konsumenterna 
i Sverige och förmedlar bolagets tradition samt står 
som garant för hög produktkvalitet. Varumärket 
används såväl i kommunikationen med konsumen-
ter, medarbetare, kunder och ägare som med aktie-
marknaden. 

Cloettavarumärket associeras med många positiva 
värden. I en nyligen genomförd undersökning gjord 
av Brand Jobs, baserat på svar från drygt 1 000 kon-
sumenter mellan 15 och 65 år, framkom att: 
••   91 procent känner till Cloetta som varumärke;
••   74 procent anser att Cloettavarumärket har ett 

gott anseende;

••   72 procent är positivt inställda till Cloetta;
••   71 procent rekommenderar gärna Cloetta till 

sina vänner;
••   70 procent anser att Cloetta är ett varumärke 

de litar på;
••   66 procent anser att Cloetta är ett framgångs-

rikt varumärke; och
••   65 procent anser att Cloetta erbjuder produkter 

med hög kvalitet.
  
De yngre respondenterna förknippar starkt Cloetta 
med spontanitet, gemenskap och en utåtriktad per-
sonlighet.
 
PRoDUKtMäRKen 

Flera av Cloettas största produktvarumärken, ex-
empelvis Kexchoklad, Center, Plopp, Polly, Guld-
nougat, Sportlunch, Tarragona och Extra Starka, 
har starka marknadspositioner. Starka varumärken 
innebär dock i sig inte självklar volymtillväxt. God 
organisk tillväxt nås genom att varumärkena vida-
reutvecklas och stöttas, främst via produktinnova-
tioner och en effektiv marknadsföring. 
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Fokus på produktutveckling  
och marknadsföring
Merparten av marknadsfunktionens resurser går 
till produktutveckling och marknadsföring, vilka 
är de två mest avgörande framgångsfaktorerna på 
en mogen marknad där produkter ofta köps på im-
puls. Produktnyheter stärker Cloettas erbjudande 
till såväl kund som konsument. Effektiv marknads-
föring, från annonsering till aktiviteter i butik, ökar 
konsumenternas kännedom om och efterfrågan på 
Cloettas produkter. 

Marknadsanalys och trendbevakning ger vik-
tiga uppgifter för marknadsavdelningen. Mode och 
trender finns även inom konfektyr. Det handlar om 
sådant som färger, förpackningar, nya smaker och 
ingredienser. Kunskap om trender på marknaden 
och konsumentbeteende är nödvändigt för att ta 
fram lyckade produktnyheter. Förändringar i kon-
sumtionsmönster följs upp och analyseras, varför 
en noggrann omvärldsbevakning är av stor vikt. 

PRoDUKtUtVeCKLing

Konfektyrmarknaden drivs i hög grad av nyheter. 
Attraktiva innovationer och en effektiv produkt-
utvecklingsprocess är förutsättningar för lönsam 
tillväxt och grundläggande för Cloettas starka 
position på den svenska chokladkonfektyrmarkna-
den. Bolaget kommer därför att fokusera på inno-
vationer för sina starka befintliga varumärken. Ut-
gångspunkten för både produktutvecklingen och 
innovationsarbetet är trenderna på marknaden, nya 
konsumentbehov och frågan hur dessa kan kombi-
neras med befintliga varumärken på bästa sätt. 

Nyheterna får ett effektivt säljstöd med mark-
nadsföring genom kampanjer, evenemang, butiks-
aktiviteter och reklam, vilka bidrar till att skapa 
konsumentintresse och efterfrågan.

Varumärken måste vara moderna och anpassas 
till marknadens trender samt vara profilmässigt 
starka för att uppskattas av konsumenten. Såväl 
innehåll som förpackningar utvecklas ständigt och 
de nyheter som tas fram är alltid av hög kvalitet. 
Genom line extension, det vill säga införandet av 
nya smaker, förpackningar och storlekar av ett va-
rumärke, upprätthålls moderniteten och ändrade 
behov hos konsumenten tillgodoses. Som exempel 
ur Cloettas produkter kan nämnas Center Straw-
berry, Lemon & Chili samt Polly Hazel & Coco-

nut. Ett annat exempel på varumärkesbyggande är 
så kallad brand extension, där helt nya produkter 
inom ett varumärke tas fram, till exempel Kex-
choklad Snacks.

Beslutet under år 2007 att investera i en ny chok-
ladgjutningslinje i Ljungsbro kommer att medföra 
utökade möjligheter att ta fram nya produkter. När 
resurserna utnyttjas rätt ska de produktnyheter som 
Cloetta lanserar vara nytänkande och väl anpassade 
till konsumentbehov samt av mycket hög kvalitet. 
De ska också kunna produceras effektivt utan att 
öka komplexiteten i produktionen. Cloettas pro-
duktnyheter ska därmed bidra till konsumenternas 
smakupplevelse, bidra till handelns framgång samt 
en egen lönsam affär. Se vidare avsnittet Finansiell 
information i sammandrag för Cloetta-rörelsen och 
kommentarer till den finansiella utvecklingen, för yt-
terligare information vad gäller investeringen i ny 
chokladgjutningslinje.

SMAKen i CentRUM

Förpackning och marknadsföring kan locka kon-
sumenterna till ett första köp, men om inte smaken 
håller måttet blir det aldrig ett andra köp. Därför 
är det oerhört viktigt att de nya produkter Cloetta 
lanserar lever upp till konsumenternas krav. Sma-
ken står alltid i centrum när Cloetta utvecklar nya 
produkter. Samtliga nya produkter genomgår ett 
konsumenttest för att få konsumentens bedömning 

en nyhet under år 2007 var Center Season, som bygger på att  
Cloetta regelbundet byter ut smaken på produkten. 
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av bland annat smak, konsistens och helhetsintryck. 
Utan ett godkännande i konsumenttestet kommer 
inte produkten ut på marknaden. En stor bank av 
tidigare tester och referensvärden underlättar den 
nödvändiga bedömningen.

FÖRPACKningen ViKtig

En viktig del av utvecklingsarbetet är att finna rätt 
förpackning till produkterna. Många av de produk-
ter som är starka på en enskild marknad idag kan 
få en god position även på en ny marknad om den 
förpackas rätt. Det handlar om faktorer som storlek 
på påse och vikt, men även varumärke. En god pro-
dukt med hög kvalitet kräver nämligen även iden-
titet i ett varumärke samt effektiv marknadsföring 
för att nå konsumenten. 

MARKnADSFÖRing

Cloettas marknadsföring utgår från varumärkenas 
position i de olika marknadssegmenten. Mark-
nadsföringen karaktäriseras av imageskapande va-
rumärkesreklam i massmedia, genom sponsrings-
verksamhet samt genom evenemang riktade mot 
utvalda målgrupper. Ofta kombineras dessa med 
starka säljfrämjande insatser i butiksledet. Spons-
ring är ett viktigt inslag i marknadsföringen; sedan 
år 1997 har Cloetta sponsrat det svenska alpina 
skidlandslaget. Cloetta samarbetar även med Ski-
star i Sälen under skidsäsongen. Därtill sponsrar 

Cloetta Linköpings Hockey Club och dess hemma-
arena Cloetta Center.

Ambitionen med Cloettas marknadsföring är att 
synas och att märkas på alla platser där konsumen-
ten finns för att få möjlighet att möta konsumenten 
oftare. Då konfektyr är en utpräglad impulsvara 
kombineras mediesatsningar enligt vad som sagts 
ovan med kampanjer i butik. 

Skydd för immateriella rättigheter
Genom en bevakningstjänst får Cloetta informa-
tion om ansökningar om registrering av varumärken 
som är identiska eller förväxlingsbara med Cloet-
tas väsentligare varumärken. Om Cloetta bedömer 
att ett annat varumärke är för närliggande Cloettas 
varumärken vidtas åtgärder, till exempel genom att 
invända mot registreringen av det närliggande varu-
märket eller genom att ingå samexistensavtal som 
begränsar användningen av det närliggande varu-
märket. 
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guldnougat 

Guldnougat är ett av Cloettas äldsta varumärken och lanserades år 1913. Guldnougat var den första 
nougatprodukt som såldes i Sverige.

tarragona

Tarragona består av mjölkchoklad med hela hasselnötter. Tarragona är ett av Cloettas äldsta  
varumärken, då produkten är från år 1928. Namnet Tarragona kommer av staden Tarragona i Spanien, 
varifrån Cloetta tidigare importerat mycket hasselnötter.

Polly

Polly har varit en svensk favorit sedan år 1965 och det är originalen Polly Blå och Polly Röd som fortfarande är  
de stora favoriterna. I maj 2008 lanserades Polly Hazel & Coconut. Kring jul varje år återkommer Polly X-mas,  
som är en blandning med julens smaker.
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Kexchoklad

Kexchoklad lanserades år 1938. Trots sin höga ålder behåller Kexchoklad en av topplaceringarna  
i Ungdomsbarometern där ungdomar mellan 15 och 25 år väljer sina favoritmärken. Kexchoklad är 
Sveriges mest sålda konfektyrartikel. Räknar man om Kexchoklads totala försäljningsvolym 
till Kexchoklad 55 gram så äts det i Sverige nära 7 000 stycken Kexchoklad per timme. 
Sedan tio år är Kexchoklad intimt sammankopplat med Sveriges framgångsrika alpina landslag vars 
dräkt har de svenska färgerna där den gula färgen är Cloettas kexchokladrutor. Kexchoklad – tre frasiga rån med tunn fyllning 
mellan varje lager och överdragen med mjölkchoklad – en smakuppevelse i vardagen eller på utflykten som konsumenterna 
upplever ger precis lagom mättnadskänsla.

Center

Center föddes 1941 – då lanserad i rulle. Det är rullen som är sinnebilden 
för Center trots att Center som stycksak lanserad i början på 1990-talet i volym är större än rullarna. Center är nummer ett i 
segmentet chokladrullar och bland de tio största i segmentet stycksaker. De senaste åren har Center genomfört uppskattade 
kampanjer med filmtema, bland annat tillsammans med Sony Pictures. Huvudmarknad för Center är Sverige, men den säljs i 
samtliga nordiska länder samt inom Travel Trade och övrig export. Cloetta har också ett samarbete med Nestlé för Centerglass.

Plopp

Plopp föddes år 1949 och personifieras av den lilla minibiten, även om den idag finns i flera olika 
format och smaker. Plopp är tillsammans med Center ledande inom segmentet toffeefyllda chok-
ladstycksaker.
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extra Starka

Varumärket Extra Starka Original som lanserades år 1965 är Sveriges volymmässigt största produkt 
inom segmentet halstabletter.

Mums Mums

Mums Mums föddes redan år 1933. Sedan dess har den blivit ett älskat och välkänt varumärke i 
Sverige. Mums Mums är en produkt som passar hälsotrenden med endast 80 kcal per produkt  
– ett utmärkt alternativ till vanligt kaffebröd eller när man vill stilla sötsuget.

Utvalda Favoriter 

Utvalda Favoriter är Cloettas yngsta produktvarumärke, lanserad år 2005. Utvalda Favoriter är en 
chokladask med praliner framtagen med utgångspunkt från svensk chokladsmak med  en blandning 
av klassiska och nya spännande smaker som Lemon/Lime, Mörk Premium 70 procent, Kaffetryffel och 
Irish Cream. 

Sportlunch 

Sportlunch består av ren choklad med frasiga wafers i enkelt brytbara bitar. Produkten  
lanserades år 1936, då under namnet ”Mellanmål”, och ändrade sedan namn år 1996 till väl-
kända Sportlunch. Sportlunch har en särskilt framträdande marknadsposition i Norge.

Juleskum 

En mycket populär jultomte. Cloettas Juleskum är en tvåfärgad skumtomte med jordgubbssmak, som 
tillhör den svenska jultraditionen. Cloetta tillverkade redan år 1934 jultomtar i skum. På 1960-talet kom 
föregångarna till dagens Juleskum, då i något annorlunda förpackningar. Trots att Juleskum enbart 
säljs till jul är denna produkt nummer två på skummarknaden.

Bridge 

Bridge är bjudgodis i en mix som introducerades på marknaden redan år 1965. Originalet är en härlig blandning 
av tio olika komponenter, bland annat chokladöverdragna hasselnötter, mintkulor, lakritspinnar och choklad-
överdragna russin.
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Verksamhetsbeskrivning  
Försäljning

Cloettas totala försäljning – proforma – under perioden 1 september 2007 till och 
med 31 augusti 2008 uppgick till cirka 930 MSEK. Av den totala försäljningen utgör 
130 MSEK legotillverkade Fazer-produkter. Cloettas huvudmarknad är Sverige som 
utgör cirka 85 procent av försäljningsvolymen, exklusive legotillverkning. Övriga Nor-
den, tillsammans med Travel Trade och övrig export, svarar för resterande del av 
försäljningen.

Sverige
Cloetta har en stark position i Sverige. Bolaget arbe-
tar för att vara en nytänkande och tongivande aktör 
på den svenska konfektyrmarknaden. Positionen ska 
stärkas ytterligare genom fortsatt fokus på produkter 
av hög kvalitet, attraktiva nyheter, starka och kända 
varumärken samt hög tillgänglighet och igenkän-
ning bland konsumenterna och ett gott samarbete 
med handeln. Genom förvärvet av AB Karamell-
pojkarna år 2007 breddades verksamheten till pro-
duktgrupper där bolaget tidigare haft en svag eller 
obefintlig position.

StARK A VARUMäRKen äR StÖRStA tiLLgången

Cloettas största tillgång är bolagets starka varumär-
ken. Bolagets främsta konkurrensfördel är förmågan 
att bygga varumärken och presentera attraktiva ny-
heter under dessa varumärken. Varumärken inom 
konfektyr är i hög grad lokala och konsumenter på 
marknader som är mogna är relativt lojala, varför ex-
pansion och försäljning till stor del handlar om att 
utnyttja styrkan i de välkända varumärkena.  

PRiSHÖJningAR tiLL FÖLJD AV  

ÖK ADe KoStnADeR FÖR RåVARoR

En koncentrerad dagligvaruhandel tillsammans 
med etableringen av lågprisprofilerade dagligvaru-
kedjor har inneburit en stark prispress på leveran-
törerna samtidigt som mycket kraftiga råvarupris-
höjningar kräver kompensation i form av höjda 
försäljningspriser. För att minska behovet av höjda 
priser fortsätter dock Cloetta sitt arbete med att 
kraftfullt effektivisera arbetet i alla led.

SAMARBete MeD HAnDeLn  

en FRAMgångSFAKtoR

En viktig framgångsfaktor är ett nära och flexibelt 
samarbete med både dagligvaru- och servicehan-
deln utifrån de enskilda kundernas olika behov. 
Ett nära samarbete med kunderna gör att det som 
gemensamt bedöms vara viktigt också prioriteras. 
Genom en nära relation med, och stor kunskap 
om, kunderna kan Cloetta presentera produkter 
och lösningar som stödjer kundernas affärsmässiga 
mål och strategier. 

Sverige 

Antal invånare:  cirka 9 miljoner
Marknadsstorlek:  cirka 6 miljarder SEK i konsumentledet1)

Största kunder: Axfood, Bergendahls, Coop och ICA
Största varumärken:  Kexchoklad, Polly, Center och Plopp

I Sverige fokuseras försäljningen även fortsättningsvis på de varumärken som är mest attraktiva på den svenska 
marknaden, såsom Kexchoklad, Polly, Center och Plopp. Flera av varumärkena är marknadsledande i sina 
segment. Den enskilt största produkten är Kexchoklad, som även är marknadsledare inom stycksaker och 
Sveriges största enskilda konfektyrprodukt. 

Dagligvaruhandeln i Sverige, liksom i större delen av övriga Europa, har genom åren blivit alltmer centra-
liserad. I de flesta kedjor finns centrala överenskommelser om vilket sortiment de enskilda butikerna kan ta 
in. Uppgiften för Cloettas säljkår blir att säkerställa att de centrala överenskommelserna följs och att vara ett 
stöd i implementeringen efter varje kunds behov. 

1) enligt aC nielsen avses förpackad konfektyr, exklusive tuggummi, som säljs via dagligvaruhandel och servicehandel. 
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norge

Antal invånare:  cirka 4,8 miljoner
Marknadsstorlek:  cirka 6 miljarder SEK i konsumentledet1)

Största kunder: Coop, ICA, NorgesGruppen och Reitan
Största varumärken:  Pops, Bridge, Center och Sportlunch

Liksom i övriga Norden domineras dagligvaruhandeln i Norge av större kedjor. Coop, ICA, NorgesGruppen och 
Reitan har tillsammans cirka 95 procent av hela dagligvaruhandeln. Besluten om sortiment fattas på central 
nivå och en effektiv säljkårsbearbetning är avgörande för att få produktlistningar. 

Danmark

Antal invånare:  cirka 5,5 miljoner
Marknadsstorlek:  cirka 6 miljarder SEK i konsumentledet1)

Största kunder: Coop, Dansk Supermarked och SuperGros
Största varumärken:  Center, Juleskum och Bridge 

Den danska dagligvaruhandeln går mot en ökad centralisering men är än så länge betydligt mer decentralise-
rad än i övriga Norden. En utökad distribution kräver därför omfattande insatser i butiksledet. Till de viktigaste 
kunderna hör Coop, Dansk Supermarked och SuperGros. 

Övriga marknader
Det sortiment som Cloetta erbjuder exportmarkna-
den är begränsat. Däremot är det för exportmark-
naden lika viktigt med produktnyheter som det är 
på hemmamarknaden i Sverige. Konkurrensen är 
hård och ett sätt att synas är att löpande presentera 

nya lockande produkter. Nyheter på exportmark-
naden hämtas också från bolagets befintliga sorti-
ment av beprövade och framgångsrika produkter 
på den svenska marknaden.

Finland

Antal invånare:  cirka 5,3 miljoner
Marknadsstorlek:  cirka 4 miljarder SEK i konsumentledet1)

Största kunder: S-Gruppen, Kesko, Tokmanni och Tradera 
Största varumärken:  Polly och Center

Den finska dagligvaruhandeln domineras av stora aktörer såsom S-Gruppen, Kesko, Tokmanni och Tradera 
med i huvudsak centraliserade inköp. Tack vare centraliserade inköp kan nya produkter få en bred distribution 
och blir därmed snabbt tillgängliga för konsumenterna. 

travel trade och övrig export

Största varumärken:  Polly, Center och Kexchoklad

Travel Trade omfattar försäljning på färjor och flygplatser. På färjor är kampanjer, större förpackningar och 
pris viktiga komponenter. På flygplatser köps däremot inte så stora mängder utan i stället mer exklusiva pro-
dukter. Attraktiva produktnyheter är viktigt för båda kanalerna. Konfektyr är den ideala gåvan att ta med sig 
från en resa och ett av de viktigare konkurrensmedlen på denna marknad är unika förpackningar, både avse-
ende utseende och storlek. 

1) enligt aC nielsen avses förpackad konfektyr, exklusive tuggummi, som säljs via dagligvaruhandel och servicehandel. 
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Verksamhetsbeskrivning  
Supply Chain

Under perioden 1 september 2007 till och med 31 augusti 2008 tillverkade Cloetta 
sammanlagt 20 500 ton konfektyr. Koncernens tillverkning av konfektyrprodukter 
sker vid de egna anläggningarna i Ljungsbro och Alingsås. 

Cloettas anläggningar
Cloetta äger sedan den 29 augusti 2008 de fastig-
heter på vilka produktionsanläggningarna i Ljungs-
bro är belägna vilket var en effekt av delningen av 
Cloetta Fazer. Cloetta äger också den fastighet i 
Alingsås på vilken Cloettas andra produktionsan-
läggning är belägen. Produktionen i Ljungsbro är 
i huvudsak inriktad på chokladkonfektyr, medan 
anläggningen i Alingsås tillverkar halstabletter, 
kola och klubbor.

organisation
Cloettas Supply Chain-organisation omfattar, för-
utom fabrikerna i Ljungsbro och Alingsås, även 

logistikprocessen, inköpsfunktionen samt delar av 
produktutvecklingen. 

effektivisering
Arbetet med att effektivisera produktionen och att 
utnyttja maskinerna optimalt pågår kontinuerligt. 
Till de viktigaste nyckeltalen för att mäta effektivi-
teten räknas OEE (Overall Equipment Efficiency), 
även kallat TAK (Tillgänglighet, Anläggningsut-
nyttjande, Kvalitetsutbyte). Dessa nyckeltal beskri-
ver maskinernas drifttider i förhållande till stopp-
tider, vilka orsakas till exempel av produktbyten, 
störningar eller maskinfel. 

Ljungsbro

Produktion år 2007: 18 600 ton
Antal fabriksanställda: 201
Certifiering:   BrC Global Standard 

sedan år 2004 och ISO 
14001 sedan år 2004

Antal maskinlinjer: 14
Största produkter:  kexchoklad, Center, 

Polly, Plopp och Bridge

Alingsås

Produktion år 2007: 1 900 ton
Antal fabriksanställda: 33
Certifiering:   BrC Global Standard 

sedan år 2007
Antal maskinlinjer: 8
Största produkter:  extra Starka, Frukt-

klubbor, Hemkola, Fünf 
kräuter och kungen av 
Danmark
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Varje år lanseras en ansenlig mängd nyheter. 
Detta hade inte varit möjligt utan ett fungerande 
produktutvecklingsverktyg i form av PD-Tool (Pro-
duct Development Tool). Systemet fungerar som en 
checklista i vilken alla i produktutvecklingsproces-
sen medverkande funktioner kan följa hur en ny 
produkt framskrider i processen.

Legotillverkning till Fazer Konfektyr
Cloetta legotillverkar produkter till Fazer Konfek-
tyr. Produktionen av Fazer-produkter svarade för 
en försäljning om cirka 130 MSEK av Cloettas to-
tala proformaförsäljning om 930 MSEK under pe-
rioden 1 september 2007 till 31 augusti 2008.

Kvalitet och produktsäkerhet 
Ett kontinuerligt arbete pågår inom hela bolaget 
för att säkerställa att varje produkt uppfyller kon-
sumenternas och handelns krav. Hög kvalitet på 
produkterna och leveranssäkerhet är viktiga fram-
gångsfaktorer. Kvalitetsarbetet har därför intensi-
fierats ytterligare genom att organisationen för kva-
litetsarbete har förstärkts.

BRC Global Standard, som är ett produktsäker-
hetssystem för livsmedelsleverantörer, är en viktig 
utgångspunkt i kvalitetsarbetet. De flesta kunder 
förutsätter att leverantörerna har ett certifierings-
system eller på annat sätt kan dokumentera ett 
kvalitetssystem. De svenska handelskedjorna ICA 
och Axfood kräver exempelvis att de som tillverkar 
kedjornas egna varumärken har BRC-certifikat. 
Fabriken i Ljungsbro BRC-certifierades år 2004 
och Alingsås år 2007.

I BRC-standarden bygger produktsäkerheten på 
HACCP-metoden (Hazard Analysis Critical Con-
trol Points). Med hjälp av HACCP-metoden analy-
seras riskområden och metoden utgör underlag för 
kontrollpunkter i tillverkningen.  

Med tanke på produktsäkerhetsrisker har Clo-
etta en återkallelseplan. Det är en detaljerad åt-
gärdsplan enligt vilken en produkt snabbt ska 
kunna dras tillbaka från marknaden om behov 
skulle uppstå. 

Frågor av betydelse för produktsäkerheten finns 
samlade i särskilda policydokument som behandlar 
exempelvis Cloettas ställningstagande till livsmed-
elsfärger (azofärgämnen) och andra tillsatser samt 
allergener och överkänslighetsframkallande ämnen 
såsom hasselnötter, jordnötter och laktos. Azofärg-
ämnen används inte i Cloettas sortiment. 

Både kvalitetsstandarden, vilken har nämnts 
ovan, och EU:s livsmedelslagstiftning förutsätter 
att råvaror kan spåras. Spårbarheten är säkerställd 
och testad. Råvaror köps enbart av de leverantörer 
som svarar mot Cloettas kvalitets- och hygienkrav. 

Konsument- och kundrespons
Konsumenternas respons är avgörande för Cloetta 
och bolaget strävar efter att både bemöta och effek-
tivt använda konsumentrespons i utvecklings- och 
förbättringsarbetet. 

Råvaror och emballage
Den största kostnadsposten utgörs av råvaror och 
emballage, som svarar för cirka 58 procent av pro-
duktionskostnaderna. De värdemässigt största råva-
rorna är kakao, socker och mjölkprodukter. Priser-
na på många av de råvaror Cloetta köper påverkas 
av jordbrukspolitiska beslut om stöd, subventioner, 
handelshinder med mera. Priserna på huvuddelen 
av de råvaror som Cloetta använder har under de 
senaste åren stigit kraftigt.

Genom att utnyttja råvarorna på ett effektivare 
sätt kan koncernens totala kostnad för råvaror på-
verkas. I den dagliga verksamheten eftersträvas kost-
nadsbesparingar främst genom att förbättra process-
kvaliteten, vilket minskar mängden kassationer. 

K AK Ao 

Priset på kakao har under år 2008 ökat med cirka 25 
procent. Eftersom Cloetta tecknar långvariga leve-
ranskontrakt på kakao slår prisförändringar på kakao 
igenom på bolagets resultat med viss fördröjning. 

ÖVRigA RåVARoR

När det gäller mjölkprodukter är Arla Foods och 
Valio Cloettas huvudleverantörer. Den torra som-
maren år 2007 i kombination med ökad global 
efterfrågan medförde ökade mjölkpriser. Torkan 
innebar vissa problem även gällande vetebaserade 
råvaror. Priset på socker har varit svagt sjunkande 
under året. Cloettas sockerleverantör är Danisco. 
Prisnivån på hasselnötter har stabiliserats och skörde-
förväntningarna för år 2008 ser gynnsamma ut. 

Under senare delen av år 2008 har dock priset på 
bland annat kakao sjunkit, men därefter åter stigit. 
Eftersom flera av Cloettas råvaror prissätts i EUR 
har den senaste tidens försvagning av den svenska 
kronan ytterligare ökat kostnaderna för Cloetta.
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Verksamhetsbeskrivning
Företagsansvar

Cloetta ska producera och marknadsföra sina produkter på ett sätt som skapar 
mervärde för såväl konsumenter, kunder, aktieägare som anställda. Cloettas Code 
of Conduct beskriver de uppföranderegler som ska vara vägledande för hur Cloetta 
bedriver sin verksamhet.

Allmänna principer
Cloetta prioriterar långsiktigt värdeskapande 
främst genom lönsamma varumärken. Cloetta er-
känner de tio principerna i FN:s Global Compact 
och verkar för att dessa främjas i de samhällen och 
miljöer i vilka koncernen verkar. I syfte att uppfylla 
dessa allmänna principer har Cloetta definierat föl-
jande grundsatser:
••   Cloetta följer de lagar, förordningar och normer 

som gäller i de länder där bolaget är verksamt;
••   Cloetta bedriver verksamheten med hög inte-

gritet och moral, samt tar ansvar för bolagets 
handlingar;

••   Cloetta respekterar FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna och accepterar ett an-
svar att upprätthålla de anställdas och samhäl-
lets rättigheter i bolagets verksamhet; och

••   Cloetta är aktivt i internationella samarbeten i 
syfte att förbättra villkoren för dem som arbetar 
med att tillverka bolagets råvaror, till exempel 
kakao. 

Inom de områden där Cloetta är verksamt arbetar 
bolaget aktivt för att bolagets leverantörer följer 
principerna i Cloettas Code of Conduct.

Relationer till konsumenter och kunder 
Förtroendet för Cloetta vårdas och respekteras ge-
nom att man erkänner kundernas och konsumen-
ternas legitima rätt till information om bolagets 
värderingar och handlingar. 

Relationer till anställda
Relationen till Cloettas anställda ska bygga på 
ömsesidig respekt och förtroende. Cloettas anställ-
ningsvillkor följer kollektivavtal, nationell lagstift-
ning samt relevanta ILO-konventioner (Internatio-
nal Labour Organization).

Affärsetik
Korruption, mutor och andra illojala konkurrens-
begränsande åtgärder snedvrider marknader och 
hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveck-
ling. Cloetta ska aldrig använda eller på annat sätt 
förknippas med sådana metoder.

Miljö
Hänsyn till miljön präglar Cloettas arbete. Ambi-
tionen är att ständigt överträffa de krav som kon-
sumenter, kunder och andra intressenter ställer på 
produktsäkerhet, kvalitet och miljöarbete.
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Verksamhetsbeskrivning
Miljö och etik

En öppen redovisning av olika aspekter i verksamheten är ett led i arbetet med att 
förtydliga de värderingar som ligger till grund för Cloettas arbete med miljö och etik.

Cloetta arbetar kontinuerligt för att minska verk-
samhetens miljöpåverkan genom ett systematiskt 
miljö- och kvalitetsarbete. Cloetta bedömer att 
verksamheten efterlever de lagstadgade miljökrav 
som ställs och koncernen är såvitt styrelsen kän-
ner till inte inblandad i några miljötvister. Som en 
betydande aktör på konfektyrmarknaden har kon-
sumenterna ett stort förtroende för Cloetta, ett för-
troende som måste förvaltas på bästa sätt. Cloetta 
strävar efter att överträffa konsumenters, kunders 
och andra intressenters krav inom miljö- och kvali-
tetsarbete, men också inom områden som etik och 
produktsäkerhet. 

Miljöarbete 
Genom en strukturerad och detaljerad process för 
mätning, uppföljning och åtgärder ökas medveten-
heten om vilka effekter olika arbetsmetoder har på 
miljö och kvalitet. Frekvent uppföljning och utvärd-
ering av arbetsmetoder ger kunskap om så kallad best 
practice och utgör beslutsunderlag för aktiviteter som 
förbättrar kvalitets- och miljöarbetet. Dessutom bi-
drar det till tydligare formuleringar av mål. 

En tydlig ambition hos Cloetta är att väsentligt 
minska råvaruspillet i produktionen. En reducering 
av råvaruspillet får en positiv påverkan på miljön 
och koncernens kostnadsmassa. 

Prioriterade områden inom miljöarbetet
Arbetet med att minska miljöpåverkan i produk-
tionen i Ljungsbro sker sedan år 2004 genom ISO 
14001-certifierat miljöledningssystem. I dessa prio-
riteras följande områden:

••   Hushållning med energi
••   Minskad mängd avloppsvatten och avfall
••   Lägre koldioxidutsläpp
••   Minskat råvaruspill

Certifiering
Produktionsenheten i Ljungsbro blev BRC- och 
ISO 14001-certifierad under år 2004. Anläggning-
en i Alingsås BRC-certifierades under år 2007. Cer-
tifieringarna revideras och förnyas kontinuerligt. 

Miljöpåverkan
Miljöpåverkan i konfektyrindustrin uppstår bland 
annat genom vatten- och energiförbrukning, av-
loppsvatten, råvaru- och emballageavfall, produk-
tionsspill samt transporter. Dessutom uppstår viss 
miljöpåverkan av kylmedier och andra kemikalier 
samt buller och damm. Den största direkta miljö-
påverkan har utsläpp av näringsämnen och fett i 
VA-nätet. 

Råvaruinköp 2007 (v iktbaserad)

Stärkelsesirap 10 %

Fetter och oljor 8 %

Mjölkprodukter  16 % Kakao  17 %

Socker 36 %

Övrigt 6 %
Mjöl 7 %

Andel ol ika energislag 2007

Fossila  27 %

Fjärrvärme 23 %

El 50 %



34

VerkSamHeTS- 
BeSkrIVnInG

engagemang och ansvar
Genom utbildning och kommunikation skapas med-
vetenhet och engagemang för miljö- och kvalitets-
frågor. Regelbundet genomförs utbildningar i miljö, 
hygien och kvalitet inom produktionsenheterna.

Cloetta är engagerat i olika internationella or-
gan, bland annat för att påskynda utvecklingen 
mot en hållbar produktion av exempelvis kakao och 
palmolja. Som exempel kan nämnas att Cloetta är 
medlem i World Cocoa Foundation, som arbetar för 
en hållbar kakaoodling, och i RSPO (Roundtable 
on Sustainable Palm Oil), som arbetar för att för-
bättra förutsättningarna för produktion av palmolja 
i Asien. RSPO antog år 2005 ”Principles and Cri-
teria for Sustainable Palm Oil Production” och har 
därtill framtagit ett förslag till Code of Conduct. 
Cloettas Code of Conduct står helt i samklang med 
dessa dokument. 

Under år 2007 har Cloetta antagit en ny tjänste-
bilspolicy, vilken kortfattat innebär att tjänstebilar 
ska väljas så att deras påverkan på miljön blir så 
liten som möjligt.

Miljöpåverkande investeringar
För att minska miljöpåverkan genomförs löpande 
investeringar för att minska koncernens energi-, 
vatten- och råvaruförbrukning. I Ljungsbro har ett 
värmebatteri installerats för förvärmning av luft vid 
tillverkningen av skumprodukter. En värmeväxlare 
har installerats för att återvinna värme från kextill-
verkningen. 

Råvaror och emballage 
Många av de unika egenskaperna i Cloettas pro-
dukter kommer från de råvaror och processer som 
används. Huvudingredienser i choklad är kakao-
massa, kakaosmör, annat vegetabiliskt fett, socker 
och mjölk. Dessutom ingår bland annat nötter, 
mandel och russin. För att säkerställa produktkva-
liteten arbetas kontinuerligt med hygien- och kva-
litetsfrågor. För råvaror krävs alltid certifikat som 
garanterar att ställda krav uppfylls. 

Förpackningsmaterialen ska uppfylla flera funk-
tioner, till exempel skydda produkten under dess 
väg till konsumenten, möjliggöra en smidig han-
tering av produkten samt tydliggöra varumärket. 
Cloetta ställer höga miljökrav på sina material-
leverantörer. Det vanligaste förpackningssättet för 
konsumentförpackningar sker genom en så kallad 
flowpack, som använder förpackningsmaterial  som 

kan återvinnas eller brännas. Cloetta uppfyller pro-
ducentansvaret genom att vara ansluten till REPA, 
vilket är en del av Förpacknings- och Tidningsin-
samlingen.

energi
Den sammanlagda energiförbrukningen inom kon-
cernen är cirka 41 GWh per år. Ungefär hälften av 
energianvändningen är oberoende av tillverknings-
volymen, till exempel i form av uppvärmning och 
kylning av fastigheter, medan andra hälften är di-
rekt knuten till tillverkningen. Värmen produceras 
framförallt av icke fossila bränslen. För att minska 
energiåtgången vid nedkylning har investeringar 
gjorts i frikylanläggningar, vilka tar tillvara kall 
utomhusluft och kallt vatten. Cloettas målsättning 
är att utveckla energisnålare processer och att välja 
energiformer med lägre miljöpåverkan. 

Vatten och avlopp
Den sammanlagda färskvattenförbrukningen inom 
koncernen var under år 2007 cirka 65 000 m3. Den 
enskilt största posten av vattenförbrukningen an-
vänds för kylning och förorenas inte utan pumpas 
ut i den egna vattentäkten och återanvänds. Mäng-
den vatten till kommunala avlopp är lägre än den 
totala vattenförbrukningen och mängden avlopps-
vatten som gick till de kommunala vattenrenings-
verken under år 2007 var cirka 41 000 m3.

BoD7
Avloppsvattnet innehåller främst organiska förore-
ningar. Föroreningsgraden mäts i biologisk syreför-
brukning under sju dygn (BOD

7
). För att minska 

belastningen i de kommunala reningsverken är 
det viktigt att sänka halten av organiskt avfall i 
avloppsvattnet. Separata avloppssystem minskar 
därför utsläppen. 

Avfallshantering 
Cloettas produktionsenheter har en effektiv källsor-
tering. Målsättningen är att kontinuerligt utveckla 
avfallshanteringen och att minska mängden avfall. 
Av avfallet återvinns 23 procent och resterande  
77 procent går till energiproduktion. 
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Verksamhetsbeskrivning
Medarbetare

Genom att erbjuda en attraktiv arbetsplats med utrymme för engagemang och del-
aktighet underlättas arbetet med att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta 
medarbetare vilket stärker Cloettas konkurrenskraft.

Cloettas medarbetare
Medelantalet anställda i Cloetta uppgick under år 
2007 till 517 personer. Med förvärvet av Karamell-
pojkarna tillkom ytterligare 39 medarbetare. Av 
totalt antal anställda utgör kollektivanställda 52 
procent och tjänstemän 48 procent.

Under det förkortade räkenskapsåret 1 januari 
2008 till 31 augusti 2008 var medelantalet anställ-
da 503. Medelantalet anställda under första kvar-
talet 2008/2009 (perioden 1 september 2008 till 
30 november 2008) uppgick till 490. Minskningen 
hänförs främst till personal som i samband med 
delningen erbjudits anställning i Fazers svenska 
försäljningsbolag.

Ständig förbättring
Under år 2007 har ett arbete påbörjats med syfte 
att skapa förutsättningar för ett ökat samarbete 
såväl inom den egna avdelningen som mellan fö-
retagets olika avdelningar. Företagsledningen har 
initierat ett förändringsarbete, kallat Det Goda 
Företaget, med syfte att öka och förbättra detta 
samarbete.

Kompetensutveckling
Omvärlden förändras hela tiden och en ständig 
kompetensutveckling är därför en nyckelfråga för 

att Cloetta på bästa sätt ska kunna möta de för-
väntningar som kunder och konsumenter har. Ett 
långsiktigt kompetensutvecklingsprogram har på-
börjats under hösten 2008 för samtliga medarbe-
tare inom kund- och försäljningsorganisationen. 

Att ligga i framkant och se samt förstå trender är 
viktigt för att kunna utveckla starka produktnyhe-
ter. Goda kunskaper om kunder och konsumenter 
är därför prioriterade kompetensområden. 

Fabriksorganisationen har fokuserat på införan-
det av ett nytt arbetssätt, kallat Orion. Orion syftar 
till att uppnå en ökad effektivitet och förbättrad 
arbetsmiljö genom bland annat tydliga ansvarsrol-
ler. Samtliga medarbetare inom produktionen har 
genomgått utbildningar kring detta.

I övrigt pågår kontinuerligt hygien-, ergonomi-, 
brand- och yrkesmässiga utbildningar.

Att varje medarbetare ges möjlighet att utveck-
las är viktigt för att kunna rekrytera och behålla 
medarbetare.

Hälsa
Cloetta har ett nära samarbete med företagshälso-
vården som inkluderar förebyggande åtgärder för 
att undvika olika typer av arbetsskador. Fabriksled-
ningen har ett starkt fokus på att minska antalet 
arbetsplatsolyckor. 
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Antalet olyckor har dock stannat på samma nivå 
under år 2007 som föregående år. Tillbudsrappor-
teringen har ökat, vilket långsiktigt gör att olyckor 
kan förebyggas och på sikt minska. Sjukfrånvaron 
har stigit något under år 2007 men bolaget ligger 
fortfarande en till två procentenheter under bran-
schens genomsnitt. Bolaget genomför även olika 
typer av friskvårdsprogram och medarbetarna ges 
också möjlighet till fysisk träning. Cloetta arbetar 
med regelmässigt systematiskt arbetsmiljöarbete 
via arbetsmiljöråd.

Minskad organisation
Cloetta Fazers verksamhet i Sverige var dimensio-
nerad för en försäljning av både Cloetta- och Fazer-
produkter. Cloetta kan emellertid inte bära den 
storlek på organisation som Cloetta Fazer tidigare 
haft, vilket innebär ett minskat behov av anställda. 
Det rör sig om en övertalighet på cirka 60 tjänster, 
både tjänstemän och kollektivanställda, som är, el-
ler tills nyligen varit, anställda i Cloetta Sverige AB. 
Cloetta har efter den 1 september 2008 inlett en 
omstruktureringsprocess för att hantera övertalig-
heten. Ett antal personer har i samband därmed er-
bjudits anställning inom svenska Fazer Konfektyr. 
Vidare har individuella uppgörelser under hösten 
2008 träffats med tjänstemän och en neddragning 
bland kollektivanställda gjorts. Antalet anställda 
inom Cloetta har till följd av detta per kalenderårs-
skiftet 2008/2009 minskat med cirka 75 personer, 
eller drygt 30 procent, jämfört med antalet anställ-
da per den 31 augusti 2008. 

Cloetta har den 21 januari 2009 meddelat att 
Cloetta och Fazer Konfektyr upphör med att ha ge-

mensamt lager i Norrköping per den 31 mars 2009 
med viss övertalighet inom Cloetta som följd, se 
också under rubriken Viktiga händelser efter den 30 
november 2008, på sidan 45. Cloetta kommer även 
i framtiden att ha visst fokus på att säkerställa att 
organisationen är konkurrenskraftig och anpassad 
efter verksamheten.

Belöningssystem
En mer omfattande genomgång av samtliga befatt-
ningar inom bolaget har gjorts. Detta för att kunna 
upprätta konkreta arbetsbeskrivningar och utifrån 
ett marknadsmässigt perspektiv fastställa respek-
tive befattnings-, löne- och ersättningsnivå. 

Företagsledning
Företagsledningens struktur framgår av ovanstående 
organisationsbild. I företagsledningen finns kompe-
tenser representerade från bolagets olika funktioner; 
marknad, kundorganisation, försäljning, Supply 
Chain, ekonomi och HR/kommunikation. 

Företagsledningen har veckovisa, ej protokoll-
förda möten. En gång per månad hålls lednings-
möten med förutskickad agenda där protokoll förs. 
På agendan förekommer till exempel frågor som är 
relaterade till de som är aktuella för styrelsen att 
behandla enligt styrelsens arbetsordning, såsom 
strategigenomgång samt affärsplan- och budgetar-
bete. I övrigt behandlas löpande operativa frågor 
samt bland annat övergripande marknadsplaner, 
produkt- och varumärkesutveckling samt investe-
ringar.

PeRSonAL, % 2007 2006
Personalomsättning 4,1  3,1
nyrekryteringar 3,3  3,6
Jobbrotation 10,4  6,7
Sjukfrånvaro
     Tjänstemän 4,3  3,6
     kollektivanställda 8,8  7,2
antalet olycksfall 1) 4  4

1)  Olycksfall i arbete och under arbetsresa (> 3 dagars frånvaro).

1) Se vidare under Styrelse, ledning och revisorer.
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Finansiell information i sammandrag för Cloetta-rörelsen  
och kommentarer till den finansiella utvecklingen

Nedan presenteras utvald finansiell information i sammandrag för koncernens  
historiska finansiella rapporter och kvartalsinformation för perioderna 1 september 
till 30 november 2007 och 2008.

Historiska finansiella rapporter
Bildandet av koncernen genomfördes under juli 
och augusti 2008 då samtliga de dotterföretag vilka 
enligt överenskommelsen om delningen av Cloetta 
Fazer ska tillhöra Cloetta överfördes till Cloetta. 
De mest betydande rörelsedrivande bolagen som 
ingår i koncernen efter denna omstrukturering 
är Cloetta Sverige AB och AB Karamellpojkarna. 
Cloetta Sverige AB förvärvades av Cloetta genom 
apportemission den 25 juli 2008 och AB Karamell-
pojkarna förvärvades mot kontant betalning den 
29 augusti 2008. Som en del i omstruktureringen 
förvärvade Cloetta den 29 augusti 2008 bland an-
nat Cloetta Fazers samtliga fastigheter i Ljungsbro, 
inventarier samt de immateriella rättigheterna till 
varumärkena under paraplyvarumärkena Cloetta 
och Karamellpojkarna mot kontant vederlag.

De historiska finansiella rapporterna för koncer-
nen har upprättats enligt principerna för så kallad 
predecessors accounting från och med den 1 januari 
2005. Detta innebär att alla bolag som under år 
2008 överförts till Cloetta från Cloetta Fazer re-
dovisas med sammanslagen historik från de över-
förda bolagen från och med den 1 januari 2005 
utifrån de koncernmässiga värden som de har re-
dovisats till i Cloetta Fazer. AB Karamellpojkarna 
ingår dock från och med den 1 oktober 2007 då 
Cloetta Fazer förvärvade företaget. Mot bakgrund 
av att koncernbildningen inbegriper företag under 
samma bestämmande inflytande så blir inte IFRS 
3 Rörelseförvärv tillämplig.

Informationen i de historiska finansiella rappor-
terna baseras således på finansiella rapporter för de 
bolag som ingår i koncernen utifrån de koncern-
mässiga värden de har redovisats till i Cloetta Fazer. 
De kompletta historiska finansiella rapporterna med 
tillhörande noter redovisas på sidorna 83–104.

De immateriella rättigheterna till varumärkena 
under paraplyvarumärket Cloetta ingår i de his-
toriska finansiella rapporterna från och med den  
1 januari 2005 medan de immateriella rättigheter-
na till varumärkena under paraplyvarumärket Ka-
ramellpojkarna ingår från förvärvstidpunkten den 
1 oktober 2007. I Cloetta Fazer redovisad goodwill 

hänförlig till verksamheten i koncernen har redovi-
sats i de historiska finansiella rapporterna för kon-
cernen som de ingått i från och med den 1 januari 
2005. 

Fastigheterna i Ljungsbro, i vilka Cloetta Sve-
rige AB bedrivit sin verksamhet, har till och med 
den 28 augusti 2008 tillhört Cloetta Fazer. Cloetta 
Sverige AB har hyrt dessa fastigheter. Bolaget har 
bedömt att leasingavtalen varit operationella. Mot 
denna bakgrund redovisas fastigheterna i koncer-
nens historiska finansiella rapporter först i samband 
med att de förvärvades den 29 augusti 2008. 

De historiska finansiella rapporterna har upprät-
tats i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) sådana de har antagits av EU. De 
standarder och tolkningsuttalanden som tillämpas 
är de som är gällande per den 31 augusti 2008 och 
som då antagits av EU. Detta innebär att en anpass-
ning till IFRS har gjorts av bolagens räkenskaper vid 
intagande i koncernens historiska finansiella rap-
porter mot bakgrund av att de har tillämpat Bok-
föringsnämndens allmänna råd. Vidare har Rådet 
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 
1.1 Kompletterande redovisningregler för koncerner til-
lämpats. Informationen nedan ska läsas tillsammans 
med rubriken Kommentarer till den finansiella utveck-
lingen, Cloettas historiska finansiella rapporter, med 
tillhörande noter i detta prospekt på sidorna 83–104  
samt Cloettas delårsrapport för perioden 1 septem-
ber till 30 november 2008 på sidorna 71–82.

Utvald historisk finansiell information
Till följd av delningen av Cloetta Fazer säljer  
Cloetta efter den 31 december 2008 inte längre  
Fazer-produkter. Nettoomsättningen, exklusive 
Cloettas försäljning av legotillverkade Fazer-pro-
dukter, kommer som en följd att minska med cirka 
40 procent. Mot denna bakgrund samt på grund 
av de faktorer som beskrivs under avsnittet Viktig 
finansiell information utanför proformaredovisningen 
(ej granskad) på sidan 50, bör det tas i beaktande att 
utvald finansiell information på sidorna 38 och 39 
inte ger en representativ bild av Cloettas framtida 
verksamhet och intjäningsförmåga.
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Resultaträkningar	i	sammandrag1)

MSeK
20082) 

sep–nov
20072)  

sep–nov
2008  

jan–aug
2007 2006 2005

nettoomsättning 456,9 445,9 837,9 1 368,4 1 361,7 1 418,1

kostnad för sålda varor –327,7 –304,9 –597,9 –954,4 –902,7 –946,7

Bruttoresultat 129,2 141,0 240,0 414,0 459,0 471,4

Övriga rörelseintäkter 42,7 0,0 5,9 0,4 2,4 0,0

Försäljningskostnader –96,2 –79,5 –288,4 –287,0 –258,1 –254,7

administrationskostnader –38,1 –22,0 –41,1 –69,0 –64,8 –75,7

Övriga rörelsekostnader – –1,7 0,0 –0,2 –4,3 –0,5

Rörelseresultat 37,6 37,8 –83,6 58,2 134,2 140,5

Finansiella intäkter 3,2 2,0 6,8 8,1 4,5 2,6

Finansiella kostnader –1,9 –0,9 –3,7 –3,7 –4,3 –3,0

Finansnetto 1,3 1,1 3,1 4,4 0,2 –0,4

Resultat före skatt 38,9 38,9 –80,5 62,6 134,4 140,1

Skatt –1,9 –12,5 –4,1 –18,4 –39,8 –41,0

Periodens resultat 37,0 26,4 –84,6 44,2 94,6 99,1

Balansräkningar	i	sammandrag1) 30 nov 30 nov  31 aug  31 dec  31 dec  31 dec

MSeK 20082) 20072) 2008 2007 2006 2005

Immateriella tillgångar 144,0 233,5 144,4 233,4 234,4 235,9

materiella anläggningstillgångar 407,2 320,0 397,1 317,5 269,3 255,8

Finansiella placeringar 4,3 2,5 4,3 5,6 1,2 3,9

Långfristiga fordringar hos koncernföretag – 5,0 0,0 5,0 5,9 5,9

Varulager 139,6 133,4 152,5 118,4 118,2 105,0

kundfordringar 233,1 222,7 136,4 150,4 128,5 127,8

kortfristiga fordringar hos koncernföretag 241,3 310,3 299,9 347,3 376,2 369,2

Övriga kortfristiga fordringar 31,6 27,0 21,0 14,0 24,8 30,8

Likvida medel 9,2 0,7 7,1 0,9 1,2 1,4

Summa tillgångar 1 210,3 1 255,1 1 162,7 1 192,5 1 159,7 1 135,7

eget kapital 740,3 792,4 707,6 778,5 774,0 719,4

Långfristiga skulder

        avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 70,2 61,7 64,4 61,6 55,1 53,5

        uppskjutna skatteskulder 103,8 125,4 122,3 122,5 124,1 113,3

        Övriga avsättningar 35,6 1,0 11,2 13,5 0,2 0,0

Skulder till kreditinstitut 4,9 – 46,9 – – –

Skulder till koncernföretag 36,3 62,8 20,0 64,4 50,0 77,0

kortfristiga skulder 219,2 211,8 190,3 152,0 156,3 172,5

Summa eget kapital och skulder 1 210,3 1 255,1 1 162,7 1 192,5 1 159,7 1 135,7

Kassaflödesanalyser	i	sammandrag1)
MSeK

20082) 
sep–nov

20072) 
sep–nov

2008  
jan–aug

2007 2006 2005

Kassaflöde från den löpande verksamheten 60,8 47,3 –35,0 81,4 124,1 256,8

investeringar

nettoinvesteringar i anläggningstillgångar –22,9 –40,1 –86,4 –41,4 –42,9 –36,2

Investeringar/desinvesteringar i långfristiga fordringar m.m –20,8 0,9 6,3 –2,4 0,3 –2,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten –43,7 –39,2 –80,1 -43,8 –42,6 –38,7

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 17,1 8,1 –115,1 37,6 81,5 218,1

Finansiering

amortering/upptagande av lån –42,1 – 46,9 – – –

utbetalt koncernbidrag – – – –27,8 –55,0 –

utdelning till aktieägare –4,3 – – –39,7 –20,0 –54,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –46,4 – 46,9 –67,5 –75,0 –54,8

Periodens kassaflöde –29,3 8,1 –68,2 –29,9 6,5 163,3

Likvida medel vid periodens början 279,0 301,9 347,2 377,1 370,6 207,3

Likvida medel vid periodens slut 249,7 310,0 279,0 347,2 377,1 370,6

1) Informationen är hämtad från granskade historiska finansiella rapporter på sidorna 83–104 (ej kvartalsdata).
2) ej granskad information (baserad på delårsrapporten för det första kvartalet 2008/2009).
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	Nyckeltal	och	data	per	aktie 20081) 
sep–nov

20071)  
sep–nov

2008  
jan–aug

2007 2006 		2005

nettoomsättningstillväxt, %2) 2,5 – – 0,5 –4,0 –

Bruttomarginal, %2) 28,3 31,6 28,6 30,3 33,7 33,2

rörelsemarginal, %2) 8,3 8,5 neg. 4,3 9,9 9,9

rörelsemarginal exklusive poster av engångskaraktär, %2) 7,2 13,5 1,0 5,9 10,0 11,5

rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär, mSek2) 33 60 8 80 137 162

Vinstmarginal, %2) 8,5 8,7 neg. 4,6 9,9 9,9

nettofordran, mSek3) 196 287 171 286 322 317

Sysselsatt kapital, mSek2) 901 871 819 840 829 772

Soliditet, %2) 61,2 63,1 60,9 65,3 66,8 63,3

räntabilitet på eget kapital, %2, 4) 3,7 10,0 neg. 5,7 12,7 13,8

kassaflöde efter investeringar, mSek2) 17 8 –115 38 82 218

resultat per aktie, Sek2) 1:53 1:10 –3:50 1:84 3:92 4:11

eget kapital per aktie, Sek2) 30:70 32:85 29:34 32:28 32:09 29:83

medelantal anställda2) 490 531 503 517 534 616

antal aktier vid periodens slut2) 24 119 196 24 119 196 24 119 196 24 119 196 24 119 196 24 119 196

Genomsnittligt antal aktier2) 24 119 196 24 119 196 24 119 196 24 119 196 24 119 196 24 119 196
1)  ej granskad information (baserad på delårsrapporten för det första kvartalet 2008/2009).
2)  Informationen är baserad på granskade historiska finansiella rapporter på sidorna 83–104 (ej kvartalsdata). 
3)  kompletterande information för beräkning av nettofordran per den 30 november 2008 framgår av sidan 44. För de tidigare perioderna har beräkningen skett 

på motsvarande sätt.
4)  avser rullande 12 månader. 

2008 
sep–nov

2007 
sep–nov

2008  
jan–aug

2007 2006 2005

Total försäljning 457 446 838 1 368 1 362 1 418

Varav Sverige 377 369 694 1 142 1 102 1 145

andel av total försäljning, % 83 83 83 83 81 81

Tillväxt på den svenska marknaden inklusive förvärv, % 2 – 3 4 –4 –

Definitioner
••  BRUttoMARginAL

Nettoomsättning minskad med kostnad för sålda 
varor i procent av nettoomsättningen.

••  RÖReLSeMARginAL

Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen.

••  VinStMARginAL

Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

••   RÖReLSeReSULtAt eXKLUSiVe PoSteR AV 

engångS K ARAKtäR

Vid beräkningen återläggs poster av engångska-
raktär som påverkat rörelseresultatet (se tabell på 
sidan 84 avseende väsentliga poster som påverkar 
jämförbarheten mellan åren).

••  nettoFoRDRAn

Likvida medel och övriga räntebärande tillgångar 
med avdrag för räntebärande skulder.

••  SySSeLSAtt K APitAL

Totala tillgångar minskat med räntefria skulder 
(inklusive uppskjuten skatt).

••  SoLiDitet

Eget kapital (inklusive minoritet) vid årets slut i 
procent av balansomslutningen.

••  RäntABiLitet På eget K APitAL

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget  
kapital.

••  K ASSAFLÖDe eFteR inVeSteRingAR

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter av-
drag för nettoinvesteringar.

••  ReSULtAt PeR AKtie

Årets resultat i relation till genomsnittligt antal ak-
tier under räkenskapsåret.

••  eget K APitAL PeR AKtie

Eget kapital i relation till antalet aktier på balans-
dagen.
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Kommentarer till den 
finansiella utvecklingen
Cloetta-koncernen är huvudsakligen verksam på 
den nordiska marknaden. Sverige utgör bolagets 
huvudmarknad och svarar för cirka 85 procent av 
försäljningen exklusive försäljningen av legotillver-
kade produkter. 

Försäljningsutvecklingen under perioden 2005–
2008 fördelar sig enligt tabellen på föregående sida.

Den historiska finansiella informationen i 
detta avsnitt avseende räkenskapsåren 1 januari– 
31 december 2005, 2006 och 2007 samt 1 januari– 
31 augusti 2008 baseras på de historiska finansiella 
rapporterna på sidorna 83–104 i prospektet vilka 
har granskats av bolagets revisorer. Kvartalsinfor-
mationen i detta avsnitt avseende perioderna 1 sep-
tember till 30 november 2007 och 2008 baseras på  
Cloettas delårsrapport på sidorna 71–82 i prospek-
tet och har ej granskats av bolagets revisorer.

För att kunna jämföra utfallet för perioden  
1 januari–31 augusti 2008 mot motsvarande 
period föregående år har en beräkning skett av 
Cloetta-koncernens resultaträkning för perioden  
1 januari–31 augusti 2007. Beräkningen har skett en-
ligt följande: utfall 1 januari–31 december 2007 redu-
cerat med utfall 1 september–31 december 2007. 

Cloetta-koncernens resultaträkning till och med 
rörelseresultat för perioden 1 september–31 decem-
ber 2007 ingår i kolumn 2 i proformaredovisningen 
på sidan 48 som är granskad av bolagets revisorer. 

JäMFÖReLSe MeLLAn 2008 oCH 2007 FÖR 

PeRioDen 1 SePteMBeR – 30 noVeMBeR

nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade med 2,5 procent till 457 
MSEK (446). AB Karamellpojkarna som förvär-
vades den 1 oktober 2007 ingår i utfallet med 15 
MSEK (12). För jämförbara enheter har därmed 
den totala omsättningen ökat med 8 MSEK. Cloetta 
hade under perioden september till december 2008 
försäljningsuppdraget avseende Fazer Konfektyrs 
produkter på de svenska, norska och danska mark-
naderna som ett resultat av delningen av Cloetta 
Fazer. Under kvartalet har denna försäljning ökat 
till 175 MSEK (171). Cloettas egna försäljning har 
under samma period ökat till 282 MSEK (275).

Bruttoresultat och bruttomarginal

Bruttoresultatet uppgick till 129 MSEK (141), 
vilket motsvarade en bruttomarginal på 28,3 pro-
cent (31,6). Omstruktureringskostnader belastade 
bruttoresultatet under perioden 1 september till 30 
november 2008 med 5 MSEK (13). Exklusive om-
struktureringskostnaderna minskade bruttoresulta-
tet med 20 MSEK. Exklusive omstruktureringskost-
naderna uppgick bruttomarginalen till 29,3 procent 
(34,5). Resultatminskningen förklaras till cirka 10 
MSEK av att Cloettas ersättning för försäljning av 
Fazer Konfektyrs produkter under kvartalet var 
lägre än resultatet av denna försäljning föregående 

år när dessa var en del av Cloetta Fazers varumär-
kesportfölj, vilket har försämrat bruttomarginalen. 
Resterande resultatminskning är främst en följd av 
ökade råvarukostnader. Kostnadsökningarna har 
inte fullt ut kunnat kompenseras genom höjda för-
säljningspriser. De ökade råvarupriserna har haft 
störst effekt på chokladprodukterna men har även 
till viss del påverkat sockerkonfektyrsegmentet.

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelseresultatet uppgick till 38 MSEK (38), vil-
ket motsvarar en rörelsemarginal om 8,3 procent 
(8,5). Rörelseresultatet har totalt belastats med 
38 MSEK avseende omstruktureringskostnader, 
främst föranledda av det minskade behovet av per-
sonal inom marknads-, kund- och försäljningsorga-
nisationerna samt administration som delningen av  
Cloetta Fazer innebar. I enlighet med överenskom-
melsen om delningen av Cloetta Fazer-koncernen 
ingår ersättning om 28 MSEK från Fazer Konfek-
tyr för omstruktureringskostnaderna som uppstått i 
Cloetta. Netto uppgår därför omstruktureringskost-
naderna under kvartalet till 10 MSEK. Rörelseresul-
tatet har även påverkats positivt av ersättning från 
Fazer Konfektyr avseende valutaterminskontrakt om  
6 MSEK samt en intäkt av engångskaraktär uppgå-
ende till 9 MSEK avseende upplösning av tidigare 
skuldförd tilläggsköpeskilling vad avser förvärvet av 
AB Karamellpojkarna. Föregående år ingick jämfö-
relsestörande poster med 22 MSEK hänförliga till 
kostnader för personalminskning inom produktio-
nen. Exklusive samtliga jämförelsestörande poster 
uppgick rörelseresultat till 33 MSEK jämfört med 
60 MSEK föregående år, vilket motsvarar en rörel-
semarginal exklusive jämförelsestörande poster om 
7,2 procent (13,5). Minskningen i rörelseresultatet 
är främst hänförligt till ett lägre bruttoresultat samt 
ökade försäljnings- och administrationskostnader.

Periodens kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-
gick till 60 MSEK (47). Investeringarna i anlägg-
ningstillgångar påverkade kassaflödet netto med 
–23 MSEK (–40), vilket ger ett operativt kassaflö-
de på 37 MSEK (7). Operativt kassaflöde definie-
ras som kassaflöde från den löpande verksamheten 
med avdrag för nettoinvesteringar i anläggnings-
tillgångar.

UtFALL FÖR Det FÖRKoRtADe RäKenSK APSåRet 

1 JAnUARi – 31 AUgUSti 2008

nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 838 MSEK (819). 
Exklusive omsättning hänförlig till AB Karamellpoj-
karna som förvärvades den 1 oktober 2007 uppgick 
omsättningen till 804 MSEK vilket var en minsk-
ning med 15 MSEK (–2 procent) mot föregående år. 
Såväl de prioriterade som övriga varumärken (exklu-
sive Karamellpojkarna) minskade med 2 procent. 
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Bruttoresultat och bruttomarginal

Bruttoresultatet uppgick till 240 MSEK (255), vil-
ket motsvarade en bruttomarginal på 28,6 procent 
(31,1). Den försämrade bruttomarginalen hänför 
sig till ökade råvarukostnader. Kostnadsökning-
arna har inte fullt ut kunnat kompenseras genom 
höjda försäljningspriser på grund av rådande pris-
press på marknaden.  

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelseresultatet uppgick till –84 MSEK (35). Rö-
relseresultatet har belastats med nedskrivning av 
goodwill om 90 MSEK samt 2 MSEK avseende 
främst personalrelaterade kostnader med anled-
ning av delningen av Cloetta Fazer. Exklusive dessa 
poster uppgick rörelseresultatet till 8 MSEK, varav 
5 MSEK utgjordes av marknadsvärdering av valu-
taterminer, vilket var en försämring med 27 MSEK 
jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen ex-
klusive nedskrivning och omstruktureringskost-
nader uppgick till 1,0 procent jämfört med 4,3 
procent föregående år. Försämringen hänför sig, 
förutom till den försämrade bruttomarginalen, till 
ökade omkostnader, vilka (exklusive AB Karamell-
pojkarna) har ökat med 11 MSEK. 

Periodens kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-
gick till –35 MSEK. Investeringarna i anläggnings-
tillgångar uppgick netto till –86 MSEK vilket 
tillsammans ger ett operativt kassaflöde på –121 
MSEK. 

JäMFÖReLSe MeLLAn 2007 oCH 2006 FÖR 

PeRioDen 1 JAnUARi – 31 DeCeMBeR

nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 1 368 MSEK 
(1 362). Exklusive AB Karamellpojkarna som kon-
solideras från 1 oktober 2007 var försäljningen 
oförändrad jämfört med föregående år. Försäljning-
en på den svenska och danska marknaden ökade 
med drygt 2 procent vardera medan försäljningen 
på den norska marknaden minskade med cirka 20 
procent. Försäljningen av de prioriterade varumär-
kena ökade något medan övriga varumärken och 
lösviktsförsäljningen minskade. 

Bruttoresultat och bruttomarginal

Bruttoresultatet minskade med 45 MSEK till 414 
MSEK till följd av en lägre bruttomarginal. Brutto-
marginalen uppgick till 30,3 procent jämfört med 
33,7 procent föregående år. Under år 2007 ökade 
råvarukostnaderna kraftigt vilket fick motsvarande 
negativa effekt på bruttoresultatet. Den negativa 
resultateffekten uppkom därmed främst under 
andra halvåret 2007. Den största ökningen hän-
förs till kakaorelaterade råvaror. För att säkerställa 
tillgången på råvaror och dämpa prisfluktuationer 
tecknades långsiktiga leveranskontrakt.

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelseresultatet uppgick till 58 MSEK jämfört 
med 134 MSEK föregående år. I utfallet ingår kost-
nader för reducering av övertalig personal med 22 
MSEK. Åtgärderna omfattade frivilliga pensions-
avgångar samt ”outplacement”-lösningar. Rörel-
seresultatet för år 2006 belastades med 2 MSEK 
avseende återstående kostnader för nedläggning av 
Norrköpingsfabriken. Exklusive dessa kostnader 
uppgick rörelseresultatet för år 2007 till 80 MSEK 
jämfört med 137 MSEK föregående år, vilket mot-
svarade en rörelsemarginal på 5,9 respektive 10,0 
procent. Resultatförsämringen på 57 MSEK hän-
för sig främst till den försämrade bruttomarginalen 
och bruttoresultatet. Omkostnaderna (justerat för 
ovannämnda kostnader som påverkar jämförbarhe-
ten) ökade med 24 MSEK till följd av ökade försälj-
nings- och marknadsaktiviteter. Vidare påverkades 
rörelseresultatet negativt av den minskade försälj-
ningen på den norska marknaden.

årets kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-
gick till 82 MSEK vilket var en försämring med  
42 MSEK jämfört med föregående år. Försämring-
en hänför sig främst till det lägre rörelseresultatet. 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick 
till –41 MSEK vilket var i nivå med föregående år. 
Det operativa kassaflödet uppgick till 41 MSEK 
jämfört med 81 MSEK föregående år. 

JäMFÖReLSe MeLLAn 2006 oCH 2005 FÖR 

PeRioDen 1 JAnUARi – 31 DeCeMBeR

nettoomsättning

Nettoomsättningen minskade med 4 procent 
till 1 362 MSEK jämfört med 1 418 MSEK före- 
gående år. De prioriterade varumärkena ökade sam-
mantaget på samtliga marknader trots kraftig för-
säljningsminskning av Polly. Efter nedläggningen av 
Norrköpingsfabriken år 2005 flyttades tillverkning-
en av Polly till Ljungsbroanläggningen vilket med-
förde produktionsstörningar och leveransproblem 
med lägre försäljning av Polly-produkter som följd.

Bruttoresultat och bruttomarginal

Bruttoresultatet uppgick till 459 MSEK jämfört 
med 471 MSEK föregående år. Kostnader för 
avvecklingen av Norrköpingsfabriken belastade 
bruttoresultatet under året med 2 MSEK respek-
tive 21 MSEK föregående år. Exklusive avvecklings-
kostnader minskade bruttoresultatet med 31 MSEK 
till 461 MSEK. Bruttomarginalen exklusive avveck-
lingskostnader uppgick till 33,9 procent respektive 
34,7 procent föregående år. Lägre försäljning och 
försämrad bruttomarginal förklarar resultatavvikel-
sen mellan åren. 

Rörelseresultat och rörelsemarginal

Rörelseresultatet uppgick till 135 MSEK jämfört 
med 140 MSEK föregående år. Justerat för av-
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ÖVeRSiKt ÖVeR K ASSAFLÖDet FRån Den LÖPAnDe VeRKSAMHeten

MSeK
20081) 

sep–nov
2008  

jan–aug
2007 2006 2005

rörelseresultat 37,6 –83,6 58,2 134,2 140,5

Justering för poster som inte ingår 
i kassaflödet 24,9 114,0 51,3 32,0 44,0

Betald skatt –1,9 –13,9 –13,4 –18,3 –23,5

erlagd/erhållen ränta 1,3 3,1 4,4 0,2 –0,4

Förändring av rörelsekapital –1,1 –54,6 –19,1 –24,0 96,2

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 60,8 –35,0 81,4 124,1 256,8

1) ej granskad information (baserad på delårsrapporten för det första kvartalet 2008/2009). 

vecklingskostnader för Norrköpingsfabriken upp-
gick rörelseresultatet till 137 MSEK vilket var en 
försämring med 25 MSEK mot föregående år. I 
rörelse marginal motsvarade rörelseresultatet exklu-
sive poster av engångskaraktär 10,0 procent för år 
2006 respektive 11,5 procent för år 2005. Försäm-
ringen som hänför sig till minskad försäljning och 
lägre bruttomarginal kompenserades till viss del 
genom något lägre omkostnader.

årets kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-
gick till 124 MSEK vilket var en dryg halvering 
av kassaflödet jämfört med föregående år. Före-
gående års starka kassaflöde innehöll temporära 
förskjutningar av betalningsflödena där fordringar 
hänförliga till år 2004 erhölls år 2005. Investering-
arna uppgick netto till –43 MSEK vilket gav ett 
operativt kassaflöde på 81 MSEK jämfört med 217 
MSEK föregående år.   

Övrig finansiell information
inVeSteRingAR

Bland de större investeringarna under år 2005 kan 
nämnas kompletteringar till chokladgjutnings-
linjen och Kexchokladlinjen för cirka 31 MSEK. 
Sammantaget uppgick nettoinvesteringarna under 
år 2005 till 36 MSEK.

Bland de större investeringarna under år 2006 
kan nämnas fortsatt investering i Kexchoklad-
linjen, chokladdragékapacitet, förpackningslinje 
samt Polly-investeringar för cirka 20 MSEK. Sam-
mantaget uppgick nettoinvesteringarna under år 
2006 till 43 MSEK.

Bland de större investeringarna under år 2007 
kan nämnas investeringar i Kexchokladlinjen, 
ut ökad torkkapacitet samt el- och styrsystem för 
cirka 20 MSEK. Sammantaget uppgick nettoin-
vesteringarna under år 2007 till cirka 41 MSEK.

Under räkenskapsåret som omfattade perioden  
1 januari till 31 augusti 2008 utgjordes de större 
investeringarna av kompletteringar till befintlig 
chokladgjutningslinje, lagrings- och värmerum samt 
överdragsmaskin uppgående till cirka 8 MSEK. In-
vesteringar i den nya chokladgjutningslinjen uppgick 
till cirka 25 MSEK medan investeringar i byggna-
der och mark uppgick till 37 MSEK. Sammantaget 

uppgick nettoinvesteringarna under det förkortade 
räkenskapsåret 2008 till cirka 86 MSEK.

Under perioden 1 september till 30 november 
2008 gjordes investeringar i anläggningar och ut-
rustning om 21 MSEK (39). Investeringarna avsåg 
såväl kapacitetshöjande investeringar som ersätt-
ningsinvesteringar till befintliga produktionslinjer. 
Investeringar i den nya chokladgjutningslinjen upp-
gick till cirka 19 MSEK. Cloetta kommer fortsätta 
att investera i en ny chokladgjutningslinje i Ljungs-
bro under år 2009 och 2010. Under räkenskapsåren 
2008/2009 och 2009/2010 bedömer bolaget att 
investeringarna i den nya chokladgjutningslinjen 
kommer att uppgå till cirka 68 MSEK respektive 
cirka 13 MSEK. De totala investeringarna i choklad-
gjutningslinjen, inklusive därtill hörande byggnads-
investeringar, beräknas uppgå till cirka 126 MSEK. 
Avskrivningarna kommer att belasta resultatet när 
anläggningen tas i drift, vilket beräknas ske år 2010. 
Hela denna investering är kontrakterad och upp-
handlad. De pågående investeringarna finansieras 
med interna medel. 

Därtill kommer övriga investeringar i anläggnings-
tillgångar om cirka 43 MSEK för kalenderåret 2009.

Cloetta bedömer att nettoinvesteringarna lång-
siktigt kommer att uppgå till cirka 3–5 procent av 
nettoomsättningen och att dessa huvudsakligen 
kommer att utgöras av investeringar i produktions-
anläggningen i Ljungsbro.

 
AnLäggningStiLLgångAR

Bolagets större materiella anläggningstillgångar 
utgörs av byggnader, mark och produktionsanlägg-
ningar samt tillhörande produktionsmaskiner och 
tekniska anläggningar. Per den 30 november 2008 
uppgick det bokförda värdet på materiella anlägg-
ningstillgångar till 407 MSEK.

Immateriella tillgångar utgörs främst av good-
will och varumärken från förvärvet av Candelia 
år 1998. Per den 30 november 2008 uppgick det 
bokförda värdet på immateriella tillgångar till 144 
MSEK. Ett förväntat lägre framtida kassaflöde ini-
tierade en ny prövning av återvinningsvärdet per 
den 30 juni 2008 av den kassagenererade enhet som 
hänförs till förvärvet av Candelia. Försämringen är 
en konsekvens av de minskade försäljningsvolymer 
som delningen av Cloetta Fazer ger upphov till. Det 
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framräknade återvinningsvärdet understeg netto-
tillgångarna med 90 MSEK vilket medförde mot-
svarande nedskrivning av goodwill.

FinAnSieLLA ReSURSeR oCH K ASSAFLÖDe

Mot bakgrund av att koncernen skapades per den 
31 augusti 2008 efter omfattande omstrukture-
ringar vad avser finansiella tillgångar och skulder 
är den historiska finansiella ställningen i koncernen 
före detta datum, eller i något av dotterföretagen, 
inte helt representativ för att bedöma bolagets fi-
nansiella förutsättningar. 

Cloettas finansiella resurser utgörs av kassa-
flödet från rörelsen, likvida medel och bolagets 
outnyttjade krediter. Per den 30 november 2008 
hade Cloetta likvida medel och andra kortfristiga 
placeringar om totalt 270 MSEK samt outnyttjad 
checkräkningskredit om 50 MSEK. Utnyttjad 
check räkningskredit var 5 MSEK.

I huvudsak är bolagets kassaflöde även i fortsätt-
ningen avsett att finansiera verksamhetens behov av 
likviditet. Bolagets kassaflöden och kassalikviditet 
anses tillräckliga för att tillgodose de aktuella rörel-
sekapitalbehoven, det vill säga Cloettas möjlighet 
att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina 
betalningsförpliktelser vartefter de förfaller till be-
talning inklusive betalningar för investeringar, un-
der den kommande tolvmånadersperioden. 

Koncernen hade per den 30 november 2008 pen-
sionsskulder på 70 MSEK där diskonteringseffekter 
vid beräkning av nuvärdet redovisas som finansiella 
kostnader. Pensionsskulden har en beräknad åter-
stående löptid på 20 år. 

RÖReLSeK APitAL

Cloettas behov av rörelsekapital är främst relaterat 
till förändringar i varulager, kundfordringar samt 
övriga kortfristiga fordringar. Dessa finansieras 
delvis genom motsvarande leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga skulder. Rörelsekapitalbind-
ningen fördelar sig vid slutet av räkenskapsåren 
2005–2008 enligt tabellen ovan.

Cloettas rörelsekapitalbehov är utsatt för sä-
songsvariationer. Säsongsvariationerna i rörelseka-
pitalet beror bland annat på att varulagret byggs 
upp inför en ökad försäljning under julen. Detta 
innebär att rörelsekapitalbehovet normalt är som 

högst under hösten, det vill säga under det första 
kvartalet, och som lägst vid årsskiftet, det vill säga 
under det andra kvartalet. 

När Cloettas uppdrag för försäljning av Fazer-
produkter i Sverige, beskrivet under rubriken Av-
tal om produktion, distribution och försäljning un-
der en övergångsperiod på sidan 66, upphörde den 
31 december 2008 minskade rörelsekapitalet med  
30–40 procent, motsvarande ungefär den andel 
som Cloettas försäljning förväntas minska med som 
ett resultat av att försäljningsuppdraget avslutas.

eget K APitAL oCH SKULDSättning

Det egna kapitalet uppgick per den 30 november 
2008 till 740 MSEK. Aktiekapitalet uppgick till 100 
MSEK och övrigt tillskjutet kapital till 424 MSEK. 
Balanserade vinstmedel förklarar resterande 216 
MSEK av det egna kapitalet i koncernen. 

Nettofordran definierat som skillnaden mellan 
räntebärande tillgångar och skulder uppgick per 
den 30 november 2008 till 196 MSEK. 

På kommande sida återfinns en uppställning 
över Cloettas egna kapital och skulder per den 30 
november 2008, inklusive information om bor-
gens- och pant åtaganden. På samma sida presen-
teras även en sammanställning av Cloettas netto-
fordran per den 30 november 2008.

FinAnSieLL RiSKHAnteRing

För vidare information om finansiella risker, se 
avsnittet Riskfaktorer  samt not 18 i avsnittet Histo-
riska finansiella rapporter.

Rörelsekapitalet  som andel  
av nettoomsättningen 2005–20081) 
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1) Baserad på nettoomsättningen rullande 12 månader.

(31 aug 2008)

RÖReLSeK APitAL

MSeK
2008  

jan–aug
2007 2006 2005

Varulager 153 118 118 105

kundfordringar 136 150 129 128

Övriga kortfristiga fordringar1) 49 15 25 31

Leverantörsskulder –72 –55 –64 –74

Övriga kortfristiga skulder –138 –161 –143 –176

Rörelsekapital 128 67 65 14
1) exklusive saldo på koncernkonto.
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eget K APitAL oCH totALA SKULDeR MeD inFoRMAtion oM  

BoRgenS- oCH PAntåtAgAnDen

MSeK 30 november 20081)

Skulder mot borgen 0

Skulder mot säkerhet 0

Blancokrediter 260

Summa kortfristiga skulder 260

Skulder mot borgen 68

Skulder mot säkerhet 4

Blancokrediter 138

Summa långfristiga skulder 210

aktiekapital 100

Övrigt tillskjutet kapital 424

andra reserver 0

Balanserade vinstmedel 216

minoritet –

eget kapital 740

Summa eget kapital och skulder 1 210

nettoFoRDRAn2)

MSeK 30 november 20081)

kassa och likvida medel 249

kortfristiga räntebärande fordringar 21

Summa räntebärande tillgångar 270

kortfristiga bankskulder 5

kortfristig del av långfristiga skulder 0

andra kortfristiga skulder 0

Summa kortfristig skuldsättning 5

netto kortfristig fordran 266

Pensionsskulder 70

Långfristig räntebärande skuldsättning 70

nettofordran (samtliga finansiella tillgångar och skulder) 196
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 11

1) ej granskad information (baserad på delårsrapporten för det första kvartalet 2008/2009).
2) endast räntebärande poster redovisas i denna uppställning.

K änSLigHetSAnALyS – eFFeKteR På ReSULtAt FÖRe SK Att 1 SeP 2008 – 31 AUg 2009

Förändring Resultat före skatt, MSeK

råvaror och emballage +/– 1% +/–4,0

energipris +/– 1% +/–0,2

Löner +/– 1% +/–0,8

ränta +/– 1% +/–1,8

eur/Sek +/– 1% +/–2,01)

1) exklusive hedging-effekter.

K änSLigHetSAnALyS

Cloettas utveckling påverkas av ett flertal faktorer, 
däribland de som redogörs för i avsnittet Riskfakto-
rer. I tabellen nedan visas de hypotetiska effekterna 
på Cloettas rörelseresultat under perioden 1 septem-
ber 2008 till 31 augusti 2009 då vissa faktorer för-
ändras. Beräkningarna är hypotetiska och ska inte 
ses som en indikator på att dessa faktorer är mer eller 
mindre troliga att förändras eller, om de förändras, 

storleken på dess förändring. Verkliga förändringar 
och deras påverkan kan bli större eller mindre än 
vad som framgår av tabellen nedan. Dessutom är 
det troligt att verkliga förändringar även kommer att 
påverka andra poster samt att åtgärder från Cloetta 
och andra, som ett resultat av dessa förändringar, 
kan komma att påverka andra poster. Känslighets-
analysen bör därför tolkas med försiktighet.
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oMStRUKtUReRingSKoStnADeR

Cloettas verksamhet var före uppdelningen av 
Cloetta Fazer dimensionerad för en försäljning av 
både Cloetta- och Fazer-produkter. Till följd av 
delningen av Cloetta Fazer säljer Cloetta efter den 
31 december 2008 inte längre Fazer-produkter. 
Nettoomsättningen, exklusive Cloettas försäljning 
av legotillverkade Fazer-produkter, kommer som 
en följd att minska med cirka 40 procent. Cloetta 
kan mot denna bakgrund inte bära den storlek på 
organisation som Cloetta Fazer tidigare haft. Det 
betyder ett minskat behov av anställda inom mark-
nads-, kund- och försäljningsorganisationerna och 
ett minskat behov av administrativ personal. Som 
ett resultat av övertaligheten och andra omstruktu-
reringskostnader bedöms att Cloettas resultat kom-
mer att belastas med 25–30 MSEK i omstruktu-
reringskostnader under räkenskapsåret 2008/2009. 
Storleken på bedömda omstruktureringskostnader 
är redovisad netto efter betalningen om 28 MSEK 
från Fazer Konfekyr per den 31 oktober 2008, se 
vidare rubriken Nettokassa och omstruktureringskost-
nader på sidan 66. Omstruktureringskostnader om 
10 MSEK, netto efter betalning från Fazer Konfek-
tyr om 28 MSEK, uppkom under det första kvar-
talet 2008/2009 (1 sep–30 nov).

SK AtteSitUAtion

Cloettas skattekostnader avser aktuell och upp-
skjuten skatt. Cloetta gör bedömningen att fram-
tida skattebelastning kommer att ligga på omkring 
26 procent, då bolaget har sin huvudsakliga verk-
samhet i Sverige. 

SäSongSVARiAtioneR

Första kvartalet, med julförsäljningen, är årets vik-
tigaste och står för cirka 30 procent av hela årets 
volym. Det är främst konsumtionen av choklad-
praliner som skapar detta säsongsmönster. I butik 
säljs cirka 70 procent av årets volym av praliner till 
jul- och nyårshelgen. Cloettas viktigaste säsongs-
varumärken till jul är Juleskum, Utvalda Favoriter, 
Bridge och Romerska Bågar. 

Påsken infaller i Cloettas tredje kvartal men på-
verkar fakturering i både andra och tredje kvartalet 
med olika vikt från år till år eftersom påsken kan 
infalla i både mars och april. Påsken är den andra 
stora säsongen för konfektyrmarknaden. Påskför-
säljningen påverkas främst av de stora volymer lös-
viktsgodis som säljs under denna period. Genom 
sammansättningen av Cloettas produktportfölj, 
med stor andel förpackad konfektyr som inte har 
samma säsongsvariationer, jämnas påskens effekt 
ut något men fortfarande säljs cirka 30 procent av 
Cloettas lösviktsvolymer till påsken.

FRAMtiDSUtSiKteR

Cloettas främsta styrka på en alltmer konkurrens-
utsatt marknad är bolagets starka varumärken, 
framförallt på den svenska marknaden. Dessa har 

sedan länge haft en väletablerad position inom sina 
respektive segment. Bolagets ambition är att ytter-
ligare stärka varumärkenas ställning på marknaden 
och med intressanta produktnyheter öka den sam-
manlagda marknadsandelen. Cloetta bedömer att 
detta tillsammans med expansion på den nordiska 
marknaden utanför Sverige möjliggör en framtida 
god tillväxt för bolaget. Delningen av Cloetta Fazer 
innebär att Cloetta kommer att öka investeringarna 
i flera av Cloettas starka varumärken, jämfört med 
vad som genomfördes inom ramen för Cloetta Fazers 
sortiment, vilket bedöms påverka resultatet negativt 
i det korta perspektivet men ha en långsiktig positiv 
effekt. Samtidigt bedöms försäljningen av Cloettas 
varumärken kunna öka även på kort sikt genom ökat 
fokus på Cloettas sortiment i försäljningsarbetet.

Cloetta har tidigare, före samgåendet med Fazer-
koncernens konfektyrdivision, Fazer Konfektyr, ge-
nomfört förvärv där betydande synergieffekter har 
kunnat tillvaratas. Samgåendet mellan Cloetta och 
Fazer-koncernens konfektyrdivision innebar också 
att betydande synergier kunde uppnås. Cloettas 
avsikt är att genom förvärv och samarbeten kunna 
stärka det befintliga produktsortimentet där synergi-
effekter kan uppnås inom försäljning, marknadsfö-
ring, distribution och administration. Förvärv och 
samarbeten kan också bidra till bättre kapacitetsut-
nyttjande i tillverkningen och därmed åstadkomma 
en förbättrad produktionsekonomi. Utvecklingen 
på finansmarknaderna under slutet av 2008, med 
bland annat en försvagad svensk valuta som följd, 
innebär ökade kostnader för Cloetta jämfört med 
räkenskapsåret 2007/2008. En stor del av råvaru-
inköpen sker i utländsk valuta, främst EUR, vilket 
exponerar Cloetta mot en inte obetydlig valutarisk.

ViKtigA HänDeLSeR eFteR Den 30 noVeMBeR 2008

Konfektyrföretaget Oy Panda Ab och Cloetta har 
per den 8 december träffat avtal om försäljnings-
samarbete. Avtalet innebär att Panda från och med 
den 1 januari 2009 säljer och distribuerar Cloettas 
produkter i Finland. Under våren 2009 kommer 
Cloetta att börja sälja och distribuera produkter 
från Panda i Sverige. Panda är ett av Finlands mest 
välkända konfektyrföretag, med en marknadsandel 
om cirka 8 procent. 

Cloetta och Fazer Konfektyr har kommit över-
ens om att avsluta samarbetet avseende det gemen-
samma färdigvarulagret i Norrköping per den 31 
mars 2009. Som en konsekvens av detta har en 
övertalighet på cirka tio anställda uppstått. MBL-
förhandlingar angående övertaligheten har inletts. 
Lagerverksamheten har varit dimensionerad för så-
väl Cloettas som Fazer Konfektyrs produkter.

Cloetta och Fazer har under december 2008 över-
enskommit att Cloetta ska ha rätt att förlänga viss del 
av produktionen av vissa Fazer-produkter till den 31 
mars 2011. Produktionen sker enligt ett produktions-
avtal mellan Cloetta och Fazer Konfektyr. Se vidare 
under rubriken Produktionsavtal på sidan 66.
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Proformaredovisning

Allmänt om proformaredovisningen
Inför utdelningen av aktierna i Cloetta och upp-
tagandet till handel av Cloettas B-aktier på  
NASDAQ OMX First North, och sedermera på  
NASDAQ OMX Stockholm AB (nordiska listan), 
genomfördes under juli och augusti 2008 en om-
fattande omstrukturering för att bilda koncernen. 
En utförlig beskrivning vad avser den genomförda 
omstruktureringen finns under avsnittet Finansiell 
information i sammandrag för Cloetta-rörelsen och 
kommentarer till den finansiella utvecklingen.

Nedanstående proformaredovisning har upprät-
tats endast i syfte att informera om hur Cloettas 
koncernresultaträkning (till och med rörelseresul-
tat) 1 september 2007 till 31 augusti 2008 skulle 
ha kunnat påverkas om beslut om delning hade 
skett per den 31 augusti 2007. Det ska noteras att 
minskade stordriftsfördelar som följer av delningen 
samt andra händelser som är beroende av fram-
tida åtgärder inte ingår i proformaredovisningen 
utan lämnats som ej granskad tilläggsinformation. 
Proformaredovisningen är avsedd att beskriva en 
hypotetisk situation och har endast framtagits i il-
lustrativt syfte för att informera och belysa fakta. 
Proformaredovisningen avser inte att presentera 
vilket resultat som koncernen faktiskt skulle ha 
uppnått om beslut om delning hade fattats per den 
31 augusti 2007. Proformaredovisningen är heller 
inte avsedd att visa verksamhetens resultat för en 
framtida period.

AB Karamellpojkarna ingår i proformaredovis-
ningen från och med den 1 oktober 2007, vilket är 
Cloetta Fazers förvärvstidpunkt för AB Karamell-
pojkarna, eftersom affärsmodellen före förvärvet 
skiljde sig markant från bolagets affärsmodell som 
ett dotterbolag till Cloetta Fazer samt att AB Ka-
ramellpojkarna har bedömts i detta sammanhang 
utgöra en oväsentlig del av Cloettas resultat.

Avseende balansräkning, se koncernens balans-
räkning per den 31 augusti 2008 efter omstruktu-
reringen för att bilda koncernen på sidan 85.

Redovisningsprinciper för koncernen
Proformaredovisningen har upprättats i enlighet 
med de redovisningsprinciper som beskrivs närmare 
under avsnittet Historiska finansiella rapporter, not 1, 
sidorna 88–92, vilka gäller för koncernen från och 
med den 31 augusti 2008. De historiska finansiella 
rapporterna har upprättats i enlighet med Interna-

tional Financial Reporting Standards (IFRS) sådana 
de har antagits av EU per den 31 augusti 2008.

Justeringar och antaganden
Den första kolumnen i proformaresultaträkningen 
presenteras till och med rörelseresultatet för räken-
skapsåret 1 januari till 31 augusti 2008. Denna är 
identisk med Cloettas resultaträkning till och med 
rörelseresultatet för samma period i koncernens 
Historiska finansiella rapporter på sidorna 83–104. 
Dessa rapporter baseras på räkenskaper för de bolag 
som ingår i koncernen utifrån de koncernmässiga 
värden som de har redovisats till i Cloetta Fazer. I 
den andra kolumnen redovisas enligt samma me-
tod Cloettas koncernresultaträkning till och med 
rörelseresultatet för perioden 1 september 2007 till  
31 december 2007 baserat på Cloetta-koncernens 
räkenskaper. Den tredje kolumnen redovisar sum-
man av de två första kolumnerna, det vill säga kon-
cernresultaträkningen till och med rörelseresultatet 
för perioden 1 september 2007 till 31 augusti 2008. 
Rörelseresultatet har belastats med omstrukture-
ringskostnader för reducering av övertalig personal 
i den svenska organisationen som genomfördes un-
der år 2007 om 22 MSEK.

I kolumnen Avgår: Fazerverksamheten görs 
ett avdrag för den verksamhet inom Cloetta som 
beräknats vara hänförlig till försäljningen av  
Fazer-produkter på marknad Sverige, Norge och 
Danmark under perioden 1 september 2007 till  
31 augusti 2008. Vid delningen av Cloetta Fazer  
överenskoms att verksamheten rörande Fazer- 
produkter ska kvarbli i Cloetta Fazer och efter del-
ningen tillhöra Fazer Konfektyr. Den del av verk-
samheten som är hänförlig till Fazer-produkter har 
historiskt sett svarat för cirka 40 procent av Cloetta 
Sverige AB:s nettoomsättning exklusive försäljning 
av legotillverkade Fazer-produkter. Från och med den 
31 augusti 2008 till och med den 31 december 2008 
skedde försäljningen av Fazer-produkter i Sverige ge-
nom Cloetta Sverige AB på uppdrag av Fazer Kon-
fektyr men från och med den 1 januari 2009 upphör-
de denna försäljning helt. Uppdragsförsäljningen av  
Fazer-produkter under denna övergångsperiod är 
inte inkluderad i Cloettas proformaresultaträkning.

Nettoomsättning och kostnad för sålda varor 
för Fazerverksamheten allokeras per produkt. För-
säljnings- och administrationskostnader har hu-
vudsakligen allokerats efter andelen av nettoom-
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sättningen. Vissa marknadsföringskostnader samt 
kassationer, vilka ingår i försäljningskostnaderna, 
har dock allokerats till Cloetta respektive Fazer-
verksamheten efter faktisk kostnad. 

I kolumnen Justeringar ingår övriga proforma-
justeringar. Dessa justeringar beskrivs i detalj på 
nästa sida. 

Rörelseresultatet i proformaredovisningen upp-
gick till 17 MSEK. Exklusive omstrukturerings-
kostnaderna för reducering av övertalig personal 
om 22 MSEK ej föranledda av delningen, uppgick 
rörelseresultatet till 39 MSEK, motsvarande en rö-
relsemarginal om 4,1 procent. 

En konsekvens av den omstrukturering som 
genomförts är att Cloettas finansnetto i de histo-
riska finansiella rapporterna inte speglar bolagets 
aktuella finansiella ställning och position. I sam-
band med överföringarna av tillgångar och skulder 
minskade Cloettas nettofordran, vilket medför att 
finansnettot som redovisas i Cloettas resultaträk-
ning i de historiska finansiella rapporterna inte 
reflekterar den aktuella kapitalstrukturen. I syfte 

att inte ge missledande information kring Cloettas 
aktuella finansiella kapacitet redovisas således resul-
taträkningen till och med rörelseresultatet. Cloetta 
har heller inte valt att genom proformajusteringar 
beräkna ett finansnetto, bland annat då en sådan 
beräkning kräver en beräkning av det historiska 
kassaflödet för koncernen exklusive Fazerverksam-
heten, vilket det inte finns underlag för att genom-
föra. Därtill kommer Cloetta under år 2009 att 
investera betydande belopp i produktionsanlägg-
ningen i Ljungsbro. Dessutom kommer Cloetta 
att belastas av omstruktureringskostnader, vilket 
sammantaget medför att kassaflödet för perioden  
1 september 2007 till 31 augusti 2008 inte är re-
presentativt för kassaflödet året efter listning på 
NASDAQ OMX First North. Finansnettot i pro-
formaresultaträkningen skulle därmed inte ha varit 
representativt i förhållande till framtida verkligt fi-
nansnetto. För en beskrivning av koncernens kapi-
talstruktur och skattesituation hänvisas till rubriken 
Eget kapital och skuldsättning på sidan 43 respektive 
rubriken Skatte situation på sidan 45.
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Definitioner
•• BRUttoMARginAL

Nettoomsättningen minskad med kostnad sålda varor i procent av nettoomsättningen

•• RÖReLSeMARginAL

Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen

PRoFoRMAReSULtAtRäKningAR KonCeRnen1)

MSeK

jan 2008–aug 2008 
Historiska finan-
siella rapporter sep 2007–dec 2007 sep 2007–aug 20082) 

Avgår: Fazer- 
verksamheten

 
Justeringar3)

sep 2007–aug 2008
Proforma

nettoomsättning 838 549 1 387 538 834) 932

kostnad sålda varor –598 –391 –989 –386 –815) –684

Bruttoresultat 240 158 398 152 2 248

Övriga rörelseintäkter 6 0 6 4 – 3

Försäljningskostnader –289 –106 –395 –124 916) –179

administrationskostnader –41 –29 –70 –15 17) –54

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 – 0

Rörelseresultat –84 23 –61 17 94 17

3)Justeringar sep 2007–aug 2008

nettoomsättning

Fazer-produkter tillverkade av Cloetta, för-  
säljning marknad Sverige, norge och Danmark 85

återläggning kalkyldifferenser fakturerade 
till Finland –2

nettoomsättning 83

Kostnad sålda varor

Fazer-produkter tillverkade av Cloetta, för- 
säljning marknad Sverige, norge och Danmark –85

återläggning kalkyldifferenser fakturerade 
från Finland 4

kostnad sålda varor –81

Försäljningskostnader

nedskrivning goodwill 90

Omstrukturering – delning av företaget 1

Försäljningskostnader 91

Administrationskostnader

Omstrukturering – delning av företaget 1

administrationskostnader 1

nyckeltal sep 2007–aug 2008

Bruttomarginal 26,6 %

rörelsemarginal 1,8 %
1) De belopp som redovisas i denna tabell har avrundats, varför de inte alltid summerar.
2) Summan av de två första kolumnerna.
4)  en justering har gjorts vad avser den interna produktionsförsäljningen om 85 mSek av Fazer-produkter tillverkade av Cloetta som senare sålts på de svenska, 

norska och danska marknaderna av Cloetta Sverige aB. efter delningen sker detta som extern produktionsförsäljning till Fazer konfektyr och 85 mSek har 
därför adderats till nettoomsättning. resultat från denna produktionsförsäljning ingår i Cloettas resultat i den tredje kolumnen. nettoomsättningen och kostnad 
sålda varor i de historiska finansiella rapporterna inkluderar produktionsförsäljningen av Fazer-produkter tillverkade av Cloetta som sålts till det finska sälj-
bolaget Cloetta Fazer konfektyr ab, vilket kommer att kvarstå som extern försäljning. Den totala nettoomsättningen från legotillverkningen av Fazer-produkter 
uppgår till cirka 130 mSek. För vidare information om produktionsavtalet mellan Cloetta och Fazer konfektyr, se under rubriken Produktionsavtal på sidan 66. 
Vidare har en återläggning avseende kalkyldifferenser om –2 mSek fakturerade till Fazer-verksamheten i Finland gjorts. kalkyldifferensen avser högre kost-
nader för råmaterial. Totalt uppgår justeringen av nettoomsättningen till 83 mSek.

5)  en justering har gjorts vad avser den interna produktionsförsäljningen om 85 mSek av Fazer-produkter tillverkade av Cloetta som senare sålts på de svenska, 
norska och danska marknaderna av Cloetta Sverige aB. efter delningen sker detta som extern produktionsförsäljning till Fazer konfektyr och –85 mSek har 
därför lagts tillbaka till kostnad sålda varor. Vidare har en återläggning avseende kalkyldifferenser om 4 mSek fakturerade från Fazer-verksamheten i Finland 
gjorts. kalkyldifferensen avser högre kostnader för råmaterial. Totalt uppgår justeringen av kostnad sålda varor till –81 mSek.

6)  en goodwillnedskrivning om 90 mSek har redovisats i de historiska finansiella räkenskaperna den 30 juni 2008. Denna goodwillnedskrivning var föranledd av 
att Cloettas försäljning förväntas minska med cirka 40 procent jämfört med Cloetta Sverige aB:s tidigare nettoomsättning exklusive försäljningen av legotill-
verkade Fazer-produkter till följd av delningsbeslutet. eftersom proformaredovisningen är upprättad under antagandet att beslut om delning skedde den 31 
augusti 2007, skulle goodwillnedskrivningen ha skett före den 1 september 2007 och därför återläggs goodwillnedskrivningen om 90 mSek för innevarande år 
till försäljningskostnaderna. Därtill har omstruktureringskostnader om 1 mSek föranledda av delningen av Cloetta Fazer lagts tillbaka till försäljningskostna-
derna. Totalt uppgår justeringen av försäljningskostnaderna till 91 mSek.

7)  Omstruktureringskostnader om 1 mSek föranledda av delningen av Cloetta Fazer har lagts tillbaka till administrationskostnaderna.
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Till styrelsen i Cloetta AB (publ)
556308-8144

Revisors rapport avseende proformaredovisning 

Vi har granskat den proformaredovisning som framgår på sidorna 46–48 i Cloetta AB (publ):s noterings-
prospekt daterat den 11 februari 2009.

Proformaredovisningen har upprättats endast i syfte att informera om hur Cloetta AB (publ):s koncern-
resultaträkning (till och med Rörelseresultat) 1 september 2007 till 31 augusti 2008 skulle ha kunnat 
påverkas om beslut om delning hade skett per den 31 augusti 2007. Det ska noteras att minskade stor-
driftsfördelar som följer av delningen samt andra händelser som är beroende av framtida åtgärder inte ingår 
i proformaredovisningen. 

StyReLSenS oCH VeRKStäLLAnDe DiReKtÖRenS AnSVAR 

Det är styrelsens och verkställande direktörens ansvar att upprätta en proformaredovisning i enlighet med 
kraven i prospektförordningen 809/2004/EG.

ReViSoRnS AnSVAR 

Det är vårt ansvar att lämna ett uttalande enligt bilaga II p. 7 i prospektförordningen 809/2004/EG. 
Vi har ingen skyldighet att lämna något annat uttalande om proformaredovisningen eller någon av dess 
beståndsdelar. Vi tar inte något ansvar för sådan finansiell information som använts i sammanställningen 
av proformaredovisningen utöver det ansvar som vi har för de revisorsrapporter avseende historisk finan-
siell information som vi lämnat tidigare.

UtFÖRt ARBete 

Vi har utfört vårt arbete i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt. Vårt 
arbete, vilket inte innefattade en oberoende granskning av underliggande finansiell information, har 
huvudsakligen bestått i att jämföra den icke justerade finansiella informationen med källdokumentation, 
bedöma underlag till proformajusteringarna och diskutera proformaredovisningen med företagsledningen.

Vi har planerat och utfört vårt arbete för att få den information och de förklaringar vi bedömt nöd-
vändiga för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att proformaredovisningen har upprät-
tats enligt de förutsättningar som anges på sidorna 46–48.

UttALAnDe 

Vi anser att proformaredovisningen har upprättats enligt de förutsättningar som anges på sidorna 46–48 
och i enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpas av bolaget.

Ljungsbro den 11 februari 2009

KPMG AB

Helene Willberg
Auktoriserad revisor

revisors rapport avseende proformaredovisning
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Viktig finansiell information utanför proforma redovisningen     
(ej granskad)

Nedanstående information är inte en del av pro-
formaredovisningen och har inte granskats av bo-
lagets revisorer. Denna information ska inte ses 
som en prognos utan är avsedd att belysa effekter 
av delningen av Cloetta Fazer. 

Till följd av delningen av Cloetta Fazer säljer  
Cloetta efter den 31 december 2008 inte längre  
Fazer-produkter. Cloettas nettoomsättning kom-
mer som en följd minska med cirka 40 procent, 
exklusive försäljning av legotillverkade Fazer-pro-
dukter. På grund av minskade stordriftsfördelar 
bedömer Cloetta att det inte är möjligt att på kort 
sikt reducera Cloettas omkostnader i motsvarande 
utsträckning som nettoomsättningen minskar. De 
minskade stordriftsfördelarna uppstår huvudsak-
ligen inom försäljning, marknadsföring och admi-
nistration. Cloetta har som mål att genom tillväxt-
främjande åtgärder och effektiviseringar över tiden 
reducera effekten av de förlorade stordriftsfördelar-
na. De minskade stordriftsfördelarna ingår varken 
som en del av proformaredovisningen, på sidorna 
46–48, eller i de historiska finansiella rapporterna.

På grund av de minskade stordriftsfördelarna 
bedömer Cloetta att bolaget kommer att redovisa 
en rörelsemarginal som under en omställningspe-
riod om cirka fyra till sex kvartal efter listningen 
på NASDAQ OMX First North understiger rörel-
semarginalen om 1,8 procent i proformaredovis-
ningen för perioden 1 september 2007–31 augusti 
2008.

Utöver dessa effekter kommer Cloetta att redo-
visa omstruktureringskostnader om cirka 25–30 
MSEK under räkenskapsåret 2008/2009, se be-
skrivning på sidan 45.

Proformaredovisningen baseras på valutakur-
ser som gällt under perioden 1 september 2007– 
31 augusti 2008. Cloetta bedömer att rörelsemar-
ginalen för innevarande räkenskapsår kommer att 
vara negativ och därmed redovisa en förlust.
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Styrelse, ledning och revisorer

1) enligt naSDaQ OmX Stockholm aB:s regelkrav.

Styrelse

oLoF SVenFeLt (oRDFÖRAnDe)
Född:  1941.
invald i styrelse: 25 augusti 2008.
Utbildning:  Civilingenjör och Jur. kand.
Övriga uppdrag:   Styrelseledamot i Metoden Agenturer AB. Styrelseledamot tillika verkställande direktör i Malfors 

och AB Malfors Holding. Styrelseledamot i Hjalmar Svenfelts Stiftelse, Wilhelm Stenhammars 
Stiftelse, Stiftelsen Hagdahlsakademien och Georg Hultners Stiftelse.

tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
  Styrelseledamot tillika vice ordförande i Cloetta Fazer. Styrelseledamot i Phlisa Metall AB samt 

suppleant i Highland Group AB.
Antal aktier i Cloetta:   10 A-aktier, 408 020 B-aktier. Därtill ska noteras att Olof Svenfelt har ett väsentligt inflytande 

över Hjalmar Svenfelts Stiftelse, Malfors och AB Malfors Holding genom att vara styrelse-
ledamot i dessa juridiska personer. Hjalmar Svenfelts Stiftelse äger aktier i Malfors som i sin 
tur äger aktier i Cloetta i enlighet med vad som anges under rubriken Övriga upplysningar 
avseende styrelse och ledning. AB Malfors Holding är ett helägt dotterbolag till Malfors. 

närståendes antal aktier i Cloetta:  
 2 358 864 A-aktier och 8 486 779 B-aktier. 
oberoende i förhållande till större aktieägare1):
 Nej.
oberoende i förhållande till bolaget och ledningen1):
 Ja.

LennARt BoHLin
Född:  1942. 
invald i styrelse: 5 november 2008.
Utbildning:  Civilekonom.
Övriga uppdrag:   Styrelseledamot i KI Kuponginlösen AB, Midelfart Sonesson AB, Löfbergs Lila AB, IHM Business 

School AB, Hamravik AB, IHM Holding AB, Östgöta Brandstodsbolag för försäkring och Öster-
götlands länsmuseum. Styrelseledamot tillika ordförande i Norins Ost AB, AB Anders Löfberg, 
CMA-Centrum för Marknadsanalys AB, Redakliniken AB, Bröderna Löfberg AB och Stjärnägg 
AB. Bolagsman i Bohlin & Thörnholm Advisory Partners Handelsbolag. Enskild firma Lennart 
Bohlin Advisory & Consulting.

tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
  Verkställande direktör i Phlisa Metall AB, styrelseledamot tillika ordförande i Runsvengruppen 

AB. Styrelseledamot i Cloetta Fazer, AB Östgöta Correspondenten, Löfbergs Lila Fastigheter AB, 
Östsvenska Handelskammarens Service AB, A Löfberg Fastighet AB, Marknadsbolaget-Framtid 
Linköping AB, Consiva AB, Jakten Fastigheter AB, New Wave Group AB, Consiva Gruppen AB, 
Sales Support DK AB, Voice AB, Lammhults Design Group AB, Byggutveckling Svenska AB, Kaf-
fehuset i Karlstad AB och Löfbergs Lila International AB.

Antal aktier i Cloetta:  4 216 B-aktier.
oberoende i förhållande till större aktieägare1):
 Ja.
oberoende i förhållande till bolaget och ledningen1):
 Ja. 

JoHAn HJeRtonSSon
Född:  1968.
invald i styrelse: 5 november 2008.
Utbildning:  Civilekonom.
Övriga uppdrag:   Styrelseledamot i BRIO AB och Proventus investeringskommitté. Verkställande direktör tillika 

koncernchef i Lammhults Design Group AB samt styrelseuppdrag i Lammhults Design Group-
koncernen.

tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
  Styrelseledamot i Electrolux Filter AB.
Antal aktier i Cloetta:  0.
oberoende i förhållande till större aktieägare1): 
 Ja.
oberoende i förhållande till bolaget och ledningen1): 
 Ja.
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ULRiK A StUARt HAMiLton
Född:  1958.
invald i styrelse: 5 november 2008.
Utbildning:  Civilekonom.
Övriga uppdrag:   Vice verkställande direktör i FSF, Forum för Småföretagsforskning, styrelseledamot i MittMedia 

Förvaltnings AB. Styrelseledamot tillika ordförande i Liberala Nyhetsbyrån AB, styrelseledamot i 
Stiftelsen Pressorganisation samt suppleant i Bostadsrättsföreningen Valfisken 3. 

tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
  Bolagsman i Kluster Fokus Handelsbolag, ledamot i Gullers Grupp Informationsrådgivare AB.
Antal aktier i Cloetta:  550.
oberoende i förhållande till större aktieägare1):
 Ja.
oberoende i förhållande till bolaget och ledningen1):
 Ja.

MiK AeL SVenFeLt
Född:  1966.
invald i styrelse: 25 augusti 2008.
Utbildning:   Marknads- och företagsekonom samt diverse juridikkurser.
Övriga uppdrag:   Styrelseledamot tillika verkställande direktör i Phlisa Metall AB. Suppleant tillika vice verkstäl-

lande direktör i Malfors.
tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
  Försäljningschef i Nicator Sverige AB och Nicator Finance AB.
Antal aktier i Cloetta:   5 A-aktier, 7 507 B-aktier. Därtill ska noteras att Mikael Svenfelt har ett väsentligt inflytande 

över Malfors genom att vara styrelsesuppleant i denna juridiska person. Malfors äger aktier i 
Cloetta i enlighet med vad som anges under rubriken Övriga upplysningar avseende styrelse och 
ledning.

närståendes antal aktier i Cloetta:  
 2 619 B-aktier. 
oberoende i förhållande till större aktieägare1):
 Nej.
oberoende i förhållande till bolaget och ledningen1):
 Ja.

Meg tiVéUS
Född:  1943.
invald i styrelse: 5 november 2008.
Utbildning:  Civilekonom.
Övriga uppdrag:   Styrelseledamot i Swedish Match AB, Nordea Fonder AB, Billerud AB, Arkitektkopia AB, Meg 

Tivéus AB, IUC Sverige AB och Victoria Park AB. Styrelseledamot tillika ordförande i Frösunda 
LSS AB, Folktandvården Stockholms län AB och Sprit & Vinleverantörsföreningen. 

tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund: 
  Styrelseledamot tillika verkställande direktör i Svenska Spel AB. Styrelseledamot i Cloetta  

Fazer, Orrefors Kosta Boda AB, SNS AB, Kungliga Operan AB, Danderyds Sjukhus AB och  
Synerco AB. Styrelseledamot tillika ordförande i Casino Cosmopol AB och Boss Media AB. 

Antal aktier i Cloetta:  192 B-aktier.
oberoende i förhållande till större aktieägare1):
 Ja.
oberoende i förhållande till bolaget och ledningen1):
 Ja.

1) enligt naSDaQ OmX Stockholm aB:s regelkrav.
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BiRgittA HiLLMAn (ARBetStAgARLeDAMot)
Befattning:  Tjänsteman i Cloetta Sverige AB.
Född:  1947.
Uppdrag:  Arbetstagarrepresentant PTK.
tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
 Arbetstagarledamot i Cloetta Fazer.
Antal aktier i Cloetta:  19 B-aktier.

LenA gRÖneDAL (ARBetStAgARLeDAMot)
Befattning:  Fabriksarbetare i Cloetta Sverige AB.
Född:  1962.
Uppdrag:  Arbetstagarrepresentant LIVS.
tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
 Arbetstagarledamot i Cloetta Fazer.
Antal aktier i Cloetta: 0.

BiRgittA JUnLAnD (ARBetStAgARSUPPLeAnt)
Befattning:  Tjänsteman i Cloetta Sverige AB.
Född:  1962.
Uppdrag:  Arbetstagarrepresentant PTK.
tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
 Arbetstagarsuppleant i Cloetta Fazer.
Antal aktier i Cloetta1):  0.

LinUS eKegRen (ARBetStAgARSUPPLeAnt)
Befattning:  Fabriksarbetare i Cloetta Sverige AB.
Född:  1975.
Uppdrag:  Arbetstagarrepresentant LIVS.
tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
 Arbetstagarsuppleant i Cloetta Fazer.
Antal aktier i Cloetta:  0.
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Ledning

CURt PetRi
Befattning:  Verkställande direktör.
Född:  1952.
Utbildning:  Civilekonom.
Övriga uppdrag:   Styrelseuppdrag inom koncernen.
tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
  Ekonomidirektör tillika vice verkställande direktör i Cloetta Fazer. Styrelseledamot i Cloetta. 
Antal aktier i Cloetta:  1 681 B-aktier.
närståendes antal aktier i Cloetta1):  
 384 B-aktier.

Kent SAnDin
Befattning:  CFO.
Född:  1957.
Utbildning:  Handelshögskolan i Stockholm samt ett flertal utbildningar inom ekonomi och ledarskap.
Övriga uppdrag:   Styrelseuppdrag i Midelfart Sonesson-koncernen. 
tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
  Styrelseledamot i HKC Egenvård AB, Miwana AB, Vitamex International AB, Vitamex AB,  

AB Arctic Medica, Vitalas  AB och Friggs AB. Suppleant i Vitalas International AB. Finanschef i 
Cloetta Fazer och CFO i Midelfart Sonesson AB.

Antal aktier i Cloetta:  0. 

eVA PeRSSon
Befattning:   COO och verkställande direktör i Cloetta Sverige AB.
Född:  1964.
Utbildning:   Flertalet utbildningar inom marknadsföring, ekonomi och ledarskap.
Övriga uppdrag:   Styrelseledamot i Thomas Persson Finans AB, suppleant i Promessa AB och bolagsman i Eva 

och Thomas Persson Handelsbolag.
tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
  Marknadsdirektör Coca-Cola Drycker Sverige AB.
Antal aktier i Cloetta:  0.

CHRiStinA BJÖRCK
Befattning:  Personal- och informationschef.
Född:  1959.
Utbildning:   Förvaltningssocionom med personaladministrativ inriktning samt Communication Executive 

Programme vid Handelshögskolan i Stockholm.
Övriga uppdrag:  Enskild firma CB Communication.
tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund: 
 Personalchef i Cloetta Sverige AB. 
Antal aktier i Cloetta:  0.
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ARto ALMéR
Befattning:  Supply Chain Direktör.
Född:  1965.
Utbildning:  Civilekonom.
Övriga uppdrag:  –
tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
 Inköpsdirektör i Cloetta Fazer samt inköpschef i Cloetta Sverige AB.
Antal aktier i Cloetta:  0.

tony WiRéHn
Befattning:  Försäljningschef.
Född:  1960.
Utbildning:   IHM Executive Management samt diverse sälj- och säljledningsutbildningar.
Övriga uppdrag:   Styrelseledamot i LHC Event AB samt suppleant i CETRO Konsult AB. 
tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
  Styrelseledamot tillika ordförande i AB Takeit Innovativ Teknik i Linköping, Vreta Kloster GK och  

i Vreta Kloster Golf AB. Suppleant i Svensk Tennis AB, ledamot i Riksidrottsförbundet Värde-
grundarbete, generalsekreterare i Svenska Tennisförbundet, general manager i BT IT Service 
samt verkställande direktör i Sonera Juxto AB. Medlem av ledningen för samt seniorkonsult i 
Identx AB.

Antal aktier i Cloetta:  0.

ULF HALLStRÖM
Befattning:  Marknadsdirektör.
Född:  1960.
Utbildning:   Civilekonom med marknadsföringsinriktning.
Övriga uppdrag:  –
tidigare uppdrag de senaste fem åren/Bakgrund:  
  Styrelseledamot tillika verkställande direktör i D’Arcy Masius Benton & Bowles AB, styrelsele-

damot i Pool Interactive Stockholm AB och Stream Nordic AB. Marknadsdirektör för Goodyear 
Dunlop Tyres.

Antal aktier i Cloetta:  0.
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ÖVRigA UPPLySningAR AVSeenDe  
StyReLSe oCH LeDning
För samtliga personer i Cloettas styrelse är kontorsadres-
sen c/o Cloetta AB, 590 69 Ljungsbro. Vad gäller led-
ningen har samtliga samma kontorsadress som styrelsen 
med undantag för Eva Persson och Ulf Hallström som har 
kontorsadress c/o Cloetta AB, Klarabergsviadukten 70,  
Box 735, 101 35 Stockholm.

Cloettas styrelse bedöms av bolaget uppfylla NASDAQ 
OMX Stockholm AB:s krav på oberoende gentemot bola-
get, bolagets ledning och bolagets större aktieägare. Vid 
sidan av Olof Svenfelt och Mikael Svenfelt kontrollerar 
ingen av styrelseledamöterna, direkt eller indirekt, tio 
procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget. Olof 
Svenfelt har ett väsentligt inflytande över Hjalmar Sven-
felts Stiftelse, Malfors och AB Malfors Holding genom att 
vara styrelseledamot i dessa juridiska personer. Hjalmar 
Svenfelts Stiftelse äger aktier i Malfors som i sin tur äger 
mer än tio procent av aktiekapitalet respektive rösterna i 
Cloetta. Mikael Svenfelt är styrelsesuppleant i Malfors. 
Mer information om ägarförhållanden finns nedan under 
avsnittet Aktier och ägarförhållanden.

Styrelseledamoten Mikael Svenfelt är styrelseord-
föranden Olof Svenfelts brorson. Därutöver har ingen 
av styrelseledamöterna någon familjerelation med någon 
annan styrelseledamot eller annan ledande befattnings-
havare. Ingen av bolagets styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare har under de senaste fem åren (i) varit 
ställföreträdare i något företag med undantag av vad som 
framgått ovan, (ii) dömts i bedrägerirelaterade mål, (iii) 
varit ställföreträdare i företag som försatts i konkurs eller 
likvidation med de undantag som framgår i nästa stycke, 
(iv) anklagats av myndigheter eller organisation som fö-
reträder en viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt 
reglerad, eller (v) fått näringsförbud. 

Oaktat vad som angetts ovan var Tony Wiréhn styrelse-
ordförande i AB Takeit Innovativ Teknik i Linköping 
som försattes i konkurs den 11 juli 2005, vilken konkurs 
avslutades den 4 januari 2007. 

Det förekommer inga potentiella intressekonflikter 
mellan styrelseledamöterna eller de ledande befattnings-
havarna å ena sidan och bolaget å andra sidan. Det kan 
dock noteras att Malfors, där Olof Svenfelt är styrelse-
ledamot och Mikael Svenfelt styrelsesuppleant, är part 
i delningsöverenskommelsen och där åtagit sig att tillse 
att Cloetta ska följa överenskommelsen i vissa avseenden, 
se vidare under rubriken Relationen mellan Fazer Kon-
fektyr och Cloetta på sidan 65. Det kan inte uteslutas att 
bestämmelserna i delnings överenskommelsen, som Mal-
fors åtagit sig att tillse att Cloetta ska följa, någon gång 
i framtiden inte är förenliga med Cloettas intressen. Ett 
flertal styrelseledamöter eller personer i ledningen har 
vidare ekonomiska intressen i bolaget genom att de äger 
aktier i bolaget. Därtill kan tilläggas att Tony Wiréhn 
är styrelseledamot i LHC Event AB som är ett bolag 
med kopplingar till Linköpings Hockey Club med vil-
ken Cloetta har ingått ett sponsoravtal. Cloetta bedömer 
emellertid inte att detta förhållande innebär att någon 
intressekonflikt föreligger.

Det har inte förekommit särskilda överenskommelser 
mellan bolaget och större aktieägare, kunder, leverantö-
rer eller andra parter som legat till grund för att någon av 
styrelseledamöterna eller personerna i ledningen valts in 
i styrelsen eller i bolagets ledning. Några begränsningar 
föreligger inte i styrelseledamöternas eller de ledande 
befattningshavarnas rätt att avyttra sina värdepapper i 
bolaget. 

Ledande befattningshavare i Cloetta framgår av in-
formationen på sidorna 55–56. Samtliga ledande befatt-
ningshavare tillträdde sina respektive befattningar den  
1 september 2008 då Cloetta började driva sin nuvaran-
de verksamhet. Tony Wiréhn tillträdde emellertid sin be-
fattning den 1 oktober 2008 och Kent Sandin tillträdde 
sin befattning vid årsskiftet 2008/2009.

Inget bolag i koncernen har ingått avtal som ger sty-
relseledamöter eller ledande befattningshavare rätt till 
förmåner efter det att respektive uppdrag eller anställ-
ning avslutats med nedanstående undantag. Ledande be-
fattningshavare har rätt till lön på sedvanligt sätt under 
uppsägningstiden, vilken kan vara högst tolv månader. 
Verkställande direktören Curt Petri har därutöver rätt 
till avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner och 
pensionspremier motsvarande tolv månaders premie-  
betalningar för det fall hans anställning sägs upp av 
Cloetta av annat skäl än grovt avtalsbrott. En av de övriga 
ledande befattningshavarna har rätt till sex månaders av-
gångsvederlag.

ReViSoR
Bolagets revisor är sedan årsstämman den 23 april 
2007 det registrerade revisionsbolaget KPMG AB,  
556043-4465, med adress Box 16106, 103 23 Stock-
holm. Auktoriserade revisorn Helene Willberg är huvud-
ansvarig revisor och auktoriserade revisorn Joakim Thil-
stedt är revisorssuppleant. Helene Willbergs och Joakim 
Thilstedts deltagande i revisionen av Cloetta inleddes i 
samband med årsstämman den 23 april 2007. Revisor 
dessförinnan var auktoriserade revisorn Hans Åkervall 
och revisorssuppleant var auktoriserade revisorn Arne 
Gunnarsson, båda verksamma vid KPMG AB.1)

1) Samtliga ovan nämnda revisorer är medlemmar av Far SrS.
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Bolagsstyrning

tillämpning av Svensk kod för  
bolagsstyrning
Sedan den 1 juli 2008 gäller att samtliga bolag  
vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ 
OMX Stockholm AB, oavsett marknadsvärde, ska 
tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. I enlighet 
med bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyr-
ning kommer Cloetta under en övergångsperiod 
efter tidpunkten för upptagande till handel på 
NASDAQ OMX Stockholm AB, att börja tillämpa 
koden, varvid Cloetta fullt ut kommer att tillämpa 
koden senast i samband med Cloettas årsstämma 
under år 2009.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande orga-
net för bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga 
aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över 
bolaget som deras respektive aktieinnehav repre-
senterar. Cloettas räkenskapsår löper från den  
1 september till den 31 augusti, vilket innebär att 
bolagets årsstämma som utgångspunkt hålls under 
månaderna november, december eller januari.

Vid årsstämma i Cloetta den 5 november 2008 
fattade bolagsstämman beslut om att styrelsen skulle 
bestå av Olof Svenfelt (ordförande), Lennart Bohlin, 
Johan Hjertonsson, Ulrika Stuart Hamilton, Mikael 
Svenfelt och Meg Tivéus. Därtill har arbetsorgani-
sationerna utsett två arbetstagarledamöter till sty-
relsen. Till styrelsens ordförande valdes Olof Sven-
felt. Stämman fattade bland annat även beslut om 
fondemission, inrättande av valberedning och ersätt-
ningsprinciper för ledande befattningshavare. 

Styrelsen
Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av 
minst tre och högst tio ledamöter. Ledamöterna väljs 
årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa 
årsstämma. Den nuvarande styrelsen valdes vid års-
stämma den 5 november 2008 och består som ovan 
framgått av sex stämmovalda ledamöter, vilka är Olof 
Svenfelt (ordförande), Lennart Bohlin, Johan Hjer-
tonsson, Ulrika Stuart Hamilton, Mikael Svenfelt och 
Meg Tivéus. Olof Svenfelt och Mikael Svenfelt hade 
dessförinnan ingått i styrelsen sedan den 25 augusti 
2008. Övriga ledamöter, det vill säga Lennart Boh-
lin, Johan Hjertonsson, Ulrika Stuart Hamilton och 
Meg Tivéus har, även om de formellt först invaldes 
i styrelsen den 5 november 2008, informellt deltagit 
i styrelsearbetet sedan den 1 september 2008 inför 

börsnoteringen. Utöver de stämmovalda ledamöterna 
finns det två arbetstagarledamöter i styrelsen.

Styrelsens arbetsrutiner
Av aktiebolagslagen (2005:551) följer att Cloettas 
styrelse svarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter samt utser 
bolagets verkställande direktör. Styrelsen fastställer 
bolagets mål och strategi och antar väsentliga poli-
cydokument samt övervakar kontinuerligt efterlev-
naden av desamma. Styrelsen har vidare det slutliga 
ansvaret för de olika styrelseutskotten.

Styrelsens arbete följer de skriftliga instruk-
tioner i fem delar som styrelsen antagit vid styrel-
semöten den 29 september, 3 oktober respektive  
28 oktober 2008. I instruktionernas första del, ar-
betsordningen, framgår principerna enligt vilka sty-
relsearbetet bedrivs och i dess andra del arbetsfördel-
ningen mellan styrelsen och bolagets verkställande 
direktör samt verkställande direktörens uppgifter. 
Instruktionen för den verkställande direktören reg-
lerar sedvanliga områden såsom dennes åligganden 
gentemot bolaget och styrelsen inklusive rapporte-
ring till styrelsen. I den tredje delen finns instruk-
tioner om beloppsgränser och handläggningsrutiner 
vad gäller investeringar. Instruktioner för finansför-
valtningen inom koncernen återfinns i den fjärde 
delen. Den femte och sista delen innehåller avslut-
ningsvis vision, mål och strategier för Cloetta. 

Styrelsen ska enligt de fastställda styrelseinstruk-
tionerna sammanträda vid sex tillfällen per år.

Valberedning
Vid årsstämma i Cloetta den 5 november 2008 fat-
tades beslut om inrättande av valberedning enligt i 
huvudsak följande. Valberedningens ledamöter ut-
ses genom att styrelsen för bolaget utser en ledamot, 
bland de till huvudaktieägarna oberoende styrelse-
ledamöterna, att ingå i valberedningen. Därtill har 
den till röstetalet största aktieägaren rätt att utse en 
ledamot till valberedningen. De två på detta sätt 
utsedda ledamöterna utser tillsammans en tredje 
och sista ledamot, vilken ska representera de min-
dre och medelstora aktieägarna. Ledamöter i val-
beredningen väljer inom sig en ordförande (vilken 
inte kan vara styrelsens ordförande). Sammansätt-
ningen av valberedningen ska offentliggöras senast 
sex månader före årsstämman. Valberedningens 
uppgift är att inför bolagsstämma lägga fram för-
slag avseende vilka styrelseledamöter som ska väljas 
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av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning 
för utskottsarbete, styrelseordförande, ordförande 
på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av 
revisorer och revisorsarvoden.

ersättningsutskott
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestå-
ende av samtliga styrelsens ledamöter för beredning 
av frågor rörande ersättning och andra anställ-
ningsvillkor för bolagsledningen liksom frågor om 
incitamentsprogram.

Revisionsutskott
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående 
av ledamöterna Olof Svenfelt, Mikael Svenfelt och 
Meg Tivéus, vilka i huvudsak har i uppgift att svara 
för beredningen av styrelsens arbete med att kva-
litetssäkra bolagets finansiella rapportering samt 
fortlöpande informera sig om revisionens inrikt-
ning och omfattning.

ersättning till styrelse och ledning
Under räkenskapsåret 1 januari–31 augusti 2008 
bedrev Cloetta inte någon verksamhet. Curt Petri  
var ensam styrelseledamot. För detta uppdrag 
uppbar inte Curt Petri något arvode. I slutet av 
augusti 2008 kompletterades styrelsen med Olof 
Svenfelt och Mikael Svenfelt. Styrelseledamö-
terna Ulrika Stuart Hamilton, Lennart Bohlin, 
Johan Hjertonsson och Meg Tivéus invaldes i 
styrelsen på årsstämma den 5 november 2008. 
Dessa senare invalda styrelseledamöter har emel-
lertid inför börsnoteringen på konsultbasis varit 
delaktiga i frågor rörande Cloetta under perioden  
1 september–5 november 2008, varför de, tillsam-
mans med Mikael Svenfelt, har erhållit ett arvode 
från bolaget om 10 000 SEK per person och månad 
under perioden 1 september–30 november 2008.

Enligt beslut vid årsstämman den 5 november 
2008 erhåller styrelseordföranden ett arvode in-
till slutet av nästa årsstämma om 175 000 SEK. 
Till övriga styrelseledamöter utgår ett arvode om 
150 000 SEK. För arbetstagarledamöter och arbets-
tagarsuppleanter ska arvode erhållas med 20 000 
SEK. För ledamots arbete i revisionsutskottet utgår 
arvode om 20 000 SEK. För arbete i ersättningsut-
skottet utgår inget särskilt arvode.

Enligt beslut vid årsstämman den 5 november 
2008 om riktlinjer för ersättning till ledande befatt-
ningshavare utgörs ersättningen till verkställande 
direktören och de övriga personerna i koncernled-
ningen samt andra befattningshavare, vilka är di-
rekt underställda verkställande direktören, av fast 
lön och eventuellt rörlig lön samt övriga förmåner 
och pension. Eventuell rörlig lön baseras på utfallet 

i förhållande till definierade och mätbara mål, samt 
är maximerad i förhållande till den fasta lönen. De 
ledande befattningshavarna kan även erbjudas att 
deltaga i långsiktiga aktierelaterade incitamentspro-
gram. Den sammanlagda ersättningen till de ledan-
de befattningshavarna ska vara marknadsmässig och 
konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och 
befogenheter. Vid uppsägning av anställningsavtal 
från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara 
längre än tolv månader. Eventuellt avgångsvederlag 
får uppgå till högst en fast årslön. Avgiftsbaserade 
pensionsförmåner ska eftersträvas och pensionsål-
dern ska vara lägst 60 och högst 65 år.

Räkenskapsåret	
2008/2009

Styrelsearvode,	
SEK

Antal  
personer Per person totalt

Bolagsstämmovalda  

Styrelsens  
ordförande

1 175 000   175 000 

Övriga ledamöter 5 150 000 750 000 

Arbetstagarvalda

Ledamöter 2 20 000 40 000 

Suppleanter 2 20 000 40 000

Summa 10 1	005	000	

Räkenskapsåret	
2008/2009

Utskottsarvode,	
SEK

Antal  
personer Per person totalt

Revisionsutskottet  

Ledamöter 3 20 000   60 000  

ersättnings-
utskottet 
(utgörs av  
styrelsen) 8 – –

Summa  	60	000		

Uppskattad		
ersättning	
till	ledningen,
SEK

Lön och 
andra  

ersättningar 
inkl soc avg1)

År	2009

Pensionspremier2)

Verkställande 
direktören 3 730 000 1 485 000

Övriga ledande 
befattnings-
havare (6 pers) 10 013 000 1 814 000

Summa 13	743	000  3	299	000	

Mellan Cloetta och verkställande direktören 
gäller en ömsesidig uppsägningstid om tolv må-
nader. Om uppsägning sker från Cloetta av annat 
skäl än verkställande direktörens grova avtalsbrott 
utgår även ett avgångsvederlag enligt vad som ovan 
redogjorts för under rubriken Övriga upplysningar 

1) Beräkningen har baserats på löner gällande för år 2008.
2)  utöver dessa pensionspremier har Curt Petri rätt till en engångspremie om 5,5 mSek som avtalats med anledning av att Curt Petris ti-

digare avtalade förmånsbestämda pensionsförmån genom nytt VD-avtal har ersatts med en premiebestämd pensionsförmån. engångs-
beloppet har betalats av Cloetta under första kvartalet 2008/2009 (perioden 1 september 2008 till 30 november 2008) till en av Cloetta 
ägd kapitalförsäkring pantförskriven till Curt Petri, så kallad direktpension. engångsbeloppet är skattemässigt avdragsgillt i samband 
med pensionsutbetalning.
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avseende styrelse och ledning på sidan 57. Mellan 
Cloetta och övriga ledande befattningshavare gäl-
ler en ömsesidig uppsägningstid om mellan sex och 
tolv månader. Av de övriga ledande befattningsha-
varna är det en som vid uppsägning har rätt till 
sex månaders avgångsvederlag. För närvarande 
finns inga överenskommelser mellan de ledande 
befattningshavarna och Cloetta om rätt till rörlig 
ersättning. 

Med anledning av de extraordinära insatser som 
gjorts i samband med delningen av Cloetta Fazer 
kommer en grupp nyckelpersoner som är anställda 
inom koncernen att, i enlighet med delningsöver-
enskommelsen, kunna erhålla en bonusbetalning. 
Bonusen är kopplad till bland annat försäljnings-
utvecklingen under andra halvåret 2008. Kostna-
derna för Cloetta för denna bonus, vid bonusutfall, 
beräknas uppgå till cirka 1,6 MSEK, varav 1,2 
MSEK har belastat resultatet för första kvartalet 
2008/2009 (perioden 1 september 2008 till 30 no-
vember 2008).

Revision
Revisorerna ska granska bolagets årsredovisning 
och bokföring samt styrelsens och den verkstäl-
lande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter 
varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till 
årsstämman.

Revisorer utses av årsstämman för en mandattid 
om normalt fyra år. Vid årsstämman den 23 april 
2007 utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG 

AB till revisor i bolaget för den följande fyraårsperio-
den. Auktoriserade revisorn Helene Willberg är hu-
vudansvarig revisor. För ytterligare information om 
bolagets revisor, se under avsnittet Styrelse, ledning 
och revisorer.

Aktiemarknadsinformation
Bolaget ska leverera korrekt, snabb och tillför-
litlig information till befintliga och potentiella 
aktie ägare och andra investerare som inte bara 
motsvarar NASDAQ OMX Stockholm AB:s och 
aktiemarknadens krav vid var tid utan även bo-
lagets egna högt ställda krav. Bolaget lämnar 
delårsrapporter över verksamheten kvartalsvis 
samt bokslutskommuniké och årsredovisning för 
hela verksamhetsår. Bolagets avsikt är vidare att 
använda sin hemsida i stor utsträckning för att 
snabbt kunna leverera utvald information till ak-
tiemarknaden. Väsentliga händelser kommer att 
offentliggöras genom pressmeddelanden för att 
svara upp mot gällande regelverk. Bolagets infor-
mationsgivning regleras i bolagets informations-/
kommunikationspolicy.

Övriga policydokument
Bolagets styrelse har vid styrelsemötet den 3 ok-
tober 2008 antagit nu gällande insiderpolicy samt 
loggboksinstruktion tillsammans med informa-
tions-/kommunikationspolicy och IT-policy, vilka 
är anpassade efter NASDAQ OMX Stockholm 
AB:s regelverk. 

BOLaGSSTyrnInG
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aktier och ägarförhållanden

Listning på nASDAQ oMX First north och 
nu aktuell börsnotering
Cloetta ansökte den 18 november 2008 om att 
B-aktierna i bolaget skulle noteras på NASDAQ 
OMX Stockholm AB (nordiska listan). NASDAQ 
OMX Stockholms bolagskommitté behandlade 
ansökan den 26 november 2008 och fann att sådan 
notering kunde ske först efter att Cloetta avgivit 
sin första kvartalsrapport, vilken avser perioden 1 
september 2008–30 november 2008. Cloetta har 
därför sedan den 8 december 2008 varit listat på 
NASDAQ OMX First North. Kvartalsrapporten 
avgavs den 30 januari 2009, varför Cloetta nu 
kommer att byta lista och således notera bolagets 
B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm AB (nord-
iska listan). NASDAQ OMX Stockholm AB:s bo-
lagskommitté har, enligt tidigare pressmeddelande 
den 4 februari 2009, godkänt att aktierna av serie 
B i Cloetta tas upp till handel på NASDAQ OMX 
Stockholm AB.

Under perioden mellan den 8 december 2008, 
det vill säga första handelsdagen på NASDAQ 
OMX First North, och den 23 januari 2009 upp-
gick den dagliga omsättningen i Cloettas B-aktie 
till i genomsnitt cirka 56 355 aktier. Detta mot-
svarar en omsättning omräknat på årlig basis mot-
svarande 64,7 procent av totalt antal utestående 
B-aktier och 96,3 procent av totalt antal utestående 
B-aktier minskat med antal B-aktier innehavda 
av Malfors. Sista betalkurs i Cloettas B-aktie den  
23 januari 2009 var 26 kr.

Aktiekapital och kapitalstruktur
Aktiekapitalet uppgår till 120 595 980 SEK och 
antalet aktier till 24 119 196 stycken, fördelat på 

2 360 000 A-aktier och 21 759 196 B-aktier, vilket ger 
ett kvotvärde per aktie om 5 SEK. Cloettas bolagsord-
ning innehåller ett avstämningsförbehåll och bolagets 
aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB (tidigare 
VPC AB), vilket innebär att Euroclear Sweden AB ad-
ministrerar bolagets aktiebok (Euroclear Sweden AB, 
Box 7822, 103 97 Stockholm). Varje A-aktie berät-
tigar till tio röster och varje B-aktie till en röst på bo-
lagsstämma. Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets 
vinst och andel av överskott vid eventuell likvidation. 
Skulle en differentiering av aktieägarnas rätt till bola-
gets vinst införas förutsätter detta att bolagsordningen 
ändras, vilket kräver kvalificerat majoritetsbeslut. A-
aktierna är föremål för hembudsförbehåll.

Aktiekapitalets utveckling
Cloettas aktiekapital uppgick från den 17 april 
1998 till den 25 juli 2008 till 100 000 SEK fördelat 
på 1 000 aktier. Bolaget genomförde vid en extra 
bolagsstämma den 25 juli 2008 en apportemission 
till den enda aktieägaren Cloetta Fazer som ett led 
i den interna omstruktureringen inför delningen av 
Cloetta Fazer. Sammanlagt emitterades 999 000 
aktier mot att Cloetta Fazer tillsköt samtliga aktier 
i Cloetta Sverige AB, varvid aktiekapitalet efter bo-
lagsstämman kom att uppgå till 100 000 000 SEK. 
Vid den extra bolagsstämman beslutades även att 
sammanlägga bolagets 1 000 000 aktier till en ak-
tie samt att därefter genast dela denna aktie (split) 
i 24 119 196 aktier. Vid ytterligare en extra bolags-
stämma den 25 augusti 2008 beslutades att av det 
totala antalet utgivna aktier i bolaget – 24 119 196 
stycken – skulle 4 660 000 vara A-aktier och res-
terande 19 459 196 vara B-aktier (sedan dess har 
2 300 000 A-aktier omvandlats till B-aktier). Vid 

Antal aktier
serie A

Antal aktier
serie B

Antal aktier
totalt

Antal röster
totalt

Procent av
kapital

Procent av
rösternamn

aB malfors Promotor 2 358 864    7 122 955    9 481 819 30 711 595 39,31  67,71

nordea Bank Finland 0    2 200 580 2 200 580 2 200 580 9,12    4,85    

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 0      1 701 894 1 701 894 1 701 894 7,06 3,75    

Sydbank a/S 0      1 700 799    1 700 799    1 700 799    7,05 3,75

Oy karl Fazer ab1) 0 1 332 217 1 332 217 1 332 217 5,52 2,94    

ulla Håkanson 0 964 000    964 000    964 000    4,00     2,13    

Olof Svenfelt 10 408 020  408 030 408 120 1,69    0,90    

JP morgan Chase Bank 0 402 071   402 071   402 071   1,67 0,89    

marianne Sjövall 0 331 795    331 795    331 795 1,38  0,73    

anna ros 0 316 032    316 032    316 032    1,31  0,70    

Övriga 1 126 5 278 833 5 279 959 5 290 093 21,89 11,64

totalt 2 360 000    21 759 196 24 119 196 45 359 196  100,0     100,0    

1) Fazer överlät dessa aktier till aB malfors Holding den 2 februari 2009, se vidare under rubriken ägarförhållanden på sidan 62. 

Ovanstående tabell visar de största aktieägarna i Cloetta per den 30 januari 2009.
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årsstämman den 5 november 2008 beslutades 
att öka aktiekapitalet från 100 000 000 SEK till 
120 595 980 SEK genom en fondemission utan ut-
givande av nya aktier.

ägarförhållnaden
Som ett led i delningen av Cloetta Fazer lämnade 
Fazer ett offentligt erbjudande till aktieägarna i 
Cloetta Fazer avseende samtliga aktier i Cloetta 
Fazer. Vederlaget i erbjudandet bestod till viss del 
av B-aktier i Cloetta, vilka Fazer erhållit vid utdel-
ningen av dessa. De aktier i Cloetta som Fazer hade 
kvar efter att ha betalat vederlaget i erbjudandet har 
förvärvats av AB Malfors Holding (ett helägt dot-
terbolag till Malfors) till ett genomsnittligt pris om 
cirka 37,70 SEK per aktie. Dessa aktier represente-
rade cirka 5,5 procent av det totala antalet aktier i  
Cloetta.1) Efter förvärvet äger Fazer inga aktier i 
Cloetta. Malfors avser att kvarstanna som en stabil 
och långsiktig huvudägare i bolaget.

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen för Cloetta känner till förekommer 
inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser 
mellan aktieägarna i bolaget som reglerar parternas 
inflytande över aktierna i bolaget. Styrelsen känner 
inte heller till förekomsten av några så kallade lock-
up-avtal där aktieägare förbundit sig att upprätt-
hålla äganderätt eller kontroll över ett visst antal 
aktier eller röster i bolaget under någon viss tid.

Fazer, Conclo Ab, Oy Cacava Ab och vissa pri-
vatpersoner med anknytning till Fazer har i förhål-
lande till Malfors förbundit sig att under en tioårs-
period, som börjar löpa första dagen för handel i 
Cloettas B-aktie på NASDAQ OMX First North, 
inte förvärva, direkt eller indirekt, aktier i Cloetta 
under förutsättning att Hjalmar Svenfelts Stiftelse 
under denna period inte minskar sitt direkta eller 
indirekta ägande till en nivå under 30 procent av 
rösterna i Cloetta.

Likviditetsgarant
Cloetta har träffat avtal med E. Öhman J:or Fond-
kommission AB om att E. Öhman J:or Fondkom-
mission AB har uppdrag att agera likviditetsgarant 
(market maker) avseende Cloettas B-aktier. Syftet 
är att främja en god likviditet i aktien samt säker-
ställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den 
löpande handeln. Enligt avtalet ska E. Öhman 
J:or Fondkommission AB ställa en köp- respektive 

säljvolym om vardera minst 30 000 SEK med en 
spread om högst 4 procent mellan köp- och säljkurs 
beräknat på den säljkurs som ställs. Avtalet löper 
tills vidare. 

Anmälningsskyldiga personer
De personer som ingår i styrelsen för Cloetta, i bo-
lagets ledning, de auktoriserade revisorerna Helene 
Willberg och Joakim Thilstedt samt ett antal an-
ställda/uppdragstagare som har en befattning i bo-
laget som normalt kan antas medföra tillgång till 
icke offentliggjord kurspåverkande information är 
anmälningsskyldiga enligt lagen om anmälnings-
skyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. 
Därtill kommer att personer med motsvarande upp-
drag eller befattningar i Cloettas moderbolag Mal-
fors är anmälningsskyldiga enligt samma regelverk. 
Vidare är styrelseledamöterna och styrelsesupplean-
terna i det helägda dotterbolaget Cloetta Sverige AB 
anmälningsskyldiga.

incitamentsprogram
Det finns inga utestående incitamentsprogram i 
Cloetta. Styrelsen har emellertid för avsikt att lan-
sera ett aktierelaterat incitamentsprogram riktat till 
anställda inom koncernen.

Utdelning
Utdelning beslutas av bolagsstämma och utbetal-
ningen hanteras av Euroclear Sweden AB. Några 
särskilda restriktioner eller förfaranden för aktie-
ägare bosatta utanför Sverige avseende rätt till utdel-
ning förekommer inte. För aktieägare som i skatte-
rättsligt avseende inte är hemmahörande i Sverige 
utgår dock i normala fall svensk kupongskatt. Rätt 
till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstäm-
man fastställd avstämningsdag var registrerad som 
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken.

Eftersom bolaget inte har bedrivit någon verk-
samhet har det inte förekommit någon utdelning 
under de tre senaste räkenskapsåren, med undantag 
för den utdelning om cirka 4 MSEK som beslutades 
vid årsstämman den 5 november 2008 som ett led 
i regleringen av den avtalade nettokassan i Cloetta. 
Styrelsens mål för Cloetta är att hålla en jämn ut-
delningsnivå. Riktmärket är att dela ut minst 40 
procent av koncernens nettoresultat.

akTIer OCH  
äGarFÖrHåLLanDen

1)  Priset om cirka 37,70 Sek per aktie, och antalet aktier som överlåtits, bygger på en överenskommelse som träffats den 2 februari 2009  
mellan aB malfors Holding, malfors och Fazer. Denna överenskommelse ersätter den tidigare överenskommelsen som offentliggjorts 
i denna del. Priset per aktie ska inte ses som ett bedömt marknadsvärde utan utgör en del av de tidigare huvudägarnas i Cloetta Fazer  
sammantagna delningsöverenskommelse. malfors har förbundit sig att erbjuda de aktieägare i Cloetta Fazer som accepterat Fazers of-
fentliga erbjudande att, i proportion till det antal aktier i Cloetta Fazer som respektive aktieägare lämnat in i det offentliga erbjudandet, 
förvärva de aktier i Cloetta som aB malfors Holding köpt från Fazer till samma pris som aB malfors Holding förvärvat aktierna från Fazer. 
Denna lösning, för att undvika att malfors såsom aktieägare i Cloetta Fazer särbehandlas i det offentliga erbjudandet, har godkänts av 
aktiemarknadsnämnden (amn 2008:18).
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Bolagsordning

§ 1  Firma m m
Bolagets firma är Cloetta AB med organisations-
nummer 556308-8144. Bolaget är publikt (publ).

§ 2  Verksamhet
Bolaget eller dess dotterbolag ska inneha och explo-
atera varumärken för livsmedel och dagligvaror samt 
själva eller genom andra tillverka och/eller mark-
nadsföra choklad, konfektyr samt andra livsmedel 
och dagligvaror samt bedriva förvaltning och ut-
hyrning av fastigheter och lös egendom ävensom 
handel med aktier och andra värdepapper jämte 
annan därmed förenlig verksamhet.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 september–  
31 augusti.

§ 3  Aktiekapital m m
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor 
och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier ska 
vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.

§ 4  Aktieslag 
Aktier får utges i två serier, A-aktier med tio röster 
per aktie och B-aktier med en röst per aktie. Aktier 
av båda serierna får vardera utges till ett belopp som 
motsvarar hela aktiekapitalet.

Samtliga aktier har samma rätt till andel i bola-
gets tillgångar och vinst.

§ 5  Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och 
serie B, ska ägare av aktier av serie A och ägare av 
aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya 
aktier av samma aktieslag i förhållande till det 
antal aktier innehavaren förut äger (primär före-
trädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär 
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till 
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålun-
da erbjudna aktier räcker för den teckning som sker 
med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas 
mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier 
de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, 
genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission el-
ler kvittningsemission ge ut aktier endast av serie B, 
ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är 

av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna 
nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut 
äger. Kontantemission eller kvittningsemission av 
enbart aktier av serie A ska inte ske.

Beslutar bolaget att genom kontantemission el-
ler kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller 
konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teck-
na teckningsoptioner som om emissionen gällde de 
aktier som kan komma att nytecknas på grund av 
optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna 
konvertibler som om emissionen gällde de aktier 
som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon 
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med av-
vikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemis-
sion ska nya aktier av serie A och serie B emitteras 
av respektive aktieslag, så att förhållandet mellan 
det antal aktier av dessa slag som finns sedan ti-
digare bibehålls. Därvid ska gamla aktier av visst 
aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma ak-
tieslag. 

Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränk-
ning i möjligheten att genom fondemission, efter 
erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier 
av nytt slag.

Beslut om kontantemission eller kvittningsemis-
sion som avviker från aktieägarnas företrädesrätt är 
giltigt endast om det biträtts av aktieägare med mer 
än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som 
de vid stämman företrädda aktierna, såvida inte gäl-
lande lag med längre gående villkor är tillämplig.

§ 6  Styrelse och revisorer
Utöver ledamöter och suppleanter som utses av an-
nan än bolagsstämman ska styrelsen bestå av minst 
tre och högst tio ledamöter.

Styrelseledamöter väljes årligen på årsstämma 
för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Styrelsen har sitt säte i Ljungsbro, Linköpings 
kommun.

En eller två revisorer med eller utan revisors-
suppleant eller ett registrerat revisionsbolag ska 
utses. Revisorernas mandattid framgår av aktiebo-
lagslagen (2005:551) 9 kap. 21 §.

BOLaGSOrDnInG



64

BOLaGSOrDnInG

§ 7  Bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Ljungsbro, Linköping 
eller Stockholm.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kun-
görelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens 
Industri tidigast sex veckor och senast fyra veckor 
före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma där 
fråga om ändring av bolagsordningen ej ska be-
handlas får dock ske tidigast sex veckor och senast 
två veckor före stämman.

Den som upptagits som aktieägare i utskrift eller 
annan framställning av hela aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar före stämman har rätt 
att efter anmälan enligt nedan deltaga i stämman.

För att få deltaga i stämman ska aktieägare an-
mäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kal-
lelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, 
annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än 
femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett el-
ler två biträden, dock endast om aktieägaren gjort 
anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8  ärenden vid årsstämma 
Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 
••   val av ordförande vid stämman
••   upprättande och godkännande av röstlängd
••   godkännande av dagordning
••   val av två justeringsmän
••   fråga om stämman behörigen sammankallats
••   framläggande av årsredovisning och revisions-

berättelse samt koncernredovisning och kon-
cernrevisionsberättelse

••   fastställande av resultaträkningen och balans-
räkningen samt koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen

••   dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust enligt den fastställda balansräkningen samt 
vid utdelning, fastställande av avstämningsdag 
för denna

••   fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och 
verkställande direktör

••   val av styrelse samt fastställande av arvode till 
styrelsen 

••   i förekommande fall, val av revisorer samt fast-
ställande av arvode till revisorerna

••   annat ärende som ankommer på stämman en-
ligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 9  Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstäm-
ningsregister enligt lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på av-
stämningsdagen är införd i aktieboken och an-
tecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap.  
 

lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument eller den som är antecknad på avstäm-
ningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 
nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rät-
tigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen 
(2005:551).

§ 10  Hembud
Har A-aktie annorledes än genom arv eller testa-
mente till fysisk person, bodelning eller gåva till 
den som vid tidpunkten för gåvan är närmast till 
arv efter givaren övergått till person som inte förut 
är A-aktieägare i bolaget, ska aktien ofördröjligen 
hembjudas övriga A-aktieägare till inlösen genom 
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten 
av aktien ska vid hembud styrkas samt, där aktien 
övergått genom köp, uppgift lämnas om den be-
tingade köpeskillingen. 

När aktie sålunda hembjudits ska styrelsen med 
brev underrätta bolagets A-aktieägare med anmo-
dan till dem som önskar begagna sig av lösningsrät-
ten att skriftligen anmäla sig till styrelsen inom två 
månader från hembudet.

Anmäler sig flera, ska hembjudna aktier fördelas 
mellan dem som vill lösa i proportion till deras tidi-
gare innehav av A-aktier i bolaget. Kan fördelning 
av samtliga aktier ej ske på detta sätt, ska återstå-
ende aktier fördelas genom lottning.

Lösningsrätt må utövas beträffande alla eller en 
del av de aktier förvärvet omfattar.

Lösenbeloppet ska vara skäligt och bestämmes 
vid oenighet i den ordning gällande lag om skilje-
förfarande stadgar. I de fall aktien övergått genom 
köp ska, med ovanstående begränsning, lösenbe-
loppet utgöras av köpeskillingen.

Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i 
den ordning gällande lag om skiljeförfarande stad-
gar. 

Kommer förvärvaren och den som begärt in-
lösen ej överens i frågan om inlösen får den som 
begärt inlösen skriftligen påkalla skiljeförfarande 
inom två månader från den dag lösningsanspråk 
framställdes hos bolaget.

Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig 
vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenpriset 
å dylik aktie i behörig ordning fastställts, aktien 
ej inom tjugo dagar därefter inlöses, äger den som 
gjort hembudet bli registrerad för aktien.

Vad som ovan föreskrivs om A-aktie ska gälla 
även teckningsrätt och fondaktierätt till A-aktie.

 
§ 11  omvandling 
Efter skriftlig framställan från A-aktieägare ska bo-
laget omvandla aktieägarens i framställan angivna 
A-aktier till B-aktier.

Denna bolagsordning är antagen vid årsstämma 
2008-11-05
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LeGaLa FråGOr

Legala frågor och kompletterande information

Väsentliga avtal
Cloetta har avtal med de fyra stora svenska livsmed-
elskedjorna, vilka svarar för en betydande andel av 
koncernens försäljning. De kundavtal som gällt för 
år 2008 avsåg såväl Cloetta som Fazer-produkter. 
Dessa avtal är nu anpassade till att endast avse  
Cloettas produkter. Villkoren för dessa avtal varie-
rar, men löper generellt tills vidare med en ömsesi-
dig uppsägningsrätt om cirka tre månader. 

Andra viktiga avtal i Cloettas affärsverksamhet 
är leverantörsavtal. Cloetta anser sig inte stå i bero-
endeställning till någon enskild leverantör när det 
gäller de för verksamhetens bedrivande väsentliga 
råvarorna. 

Till de viktigare avtalen hör ett ersättningskraft-
avtal med Tekniska Verken i Linköping som ger 
Cloetta rätt till cirka 3 GWh avgiftsfri energi per 
år. Avtalet, som tecknades i början av 1900-talet, 
är inte begränsat till viss tid. Ägaren till kraftsta-
tionen har dock rätt att säga upp avtalet med tre 
års uppsägningstid, men är vid sådan uppsägning 
skyldig att utge ersättning till Cloetta motsvarande 
värdet av den framtida ersättningskraften. Svårig-
heterna med att fastställa ett sådant värde har inne-
burit att någon överenskommelse om uppsägning 
av avtalet hittills inte blivit aktuell. Andra viktiga 
avtal är de med Galleberg Verdens Best Godteri AS 
och Valora Trade Denmark A/S avseende distri-
bution av produkter i Norge respektive Danmark.  
Cloetta har vidare ett avtal om försäljningssamar-
bete med Oy Panda Ab. Avtalet innebär att Panda 
från och med den 1 januari 2009 säljer och distri-
buerar Cloettas produkter i Finland och att Cloetta 
under våren 2009 kommer att börja sälja och distri-
buera produkter från Panda i Sverige. Därtill finns 
viktiga avtal med Fazer Konfektyr med anledning 
av delningen, se vidare nedan.

Relationen mellan Fazer Konfektyr  
och Cloetta
Fazer och Malfors ingick den 15 juni 2008 ett Se-
paration Agreement som närmare behandlar del-
ningen av verksamheten i Cloetta Fazer. Styrelsen 
i Cloetta Fazer beslutade att genomföra delningen 
på basis härav. I avtalet finns angivet generella prin-
ciper för delningen samt hur immateriella rättighe-
ter, fastigheter, dotterbolag och olika typer av avtal 
ska delas upp mellan Cloetta och Fazer Konfektyr. 

Ett tilläggsavtal till Separation Agreement ingicks 
under november 2008. Delningen av verksamheten 
i Cloetta Fazer baseras på Separation Agreement, 
tillsammans med tilläggsavtalet. Cloettas huvudä-
gare Malfors är part i delnings överenskommelsen 
och har åtagit sig att tillse att Cloetta ska följa del-
ningsöverenskommelsen i vissa avseenden. Därtill 
har Cloetta, med ansvar för dotterbolag, genom til-
läggsavtalet åtagit sig att biträda Seperation Agree-
ment och tilläggsavtalet till den del koncernen be-
rörs av avtalen. 

geneReLLA PRinCiPeR FÖR DeLningen

Som en generell princip, vilken är underställd de sär-
skilda bestämmelserna i Separation Agreement, kom 
parterna överens om att tillgångar, rättigheter, skul-
der och förpliktelser för Cloetta Fazer skulle fördelas 
mellan Cloetta och Fazer Konfektyr baserat på prin-
cipen att tillgångar och skulder som var relaterade 
till Cloetta-verksamheten (den del av verksamheten 
där fabriken i Ljungsbro och varumärkena Kexchok-
lad, Center, Polly, Plopp, Bridge, Sportlunch, Guld-
nougat, Mums Mums och Tarragona ingick samt 
den del av verksamheten där fabriken i Alingsås och 
varumärkena under paraplyvarumärket Karamell-
pojkarna ingick) skulle hänföras till Cloetta medan 
tillgångar och skulder som var relaterade till Fazer-
verksamheten (den del av verksamheten där fabri-
kerna i Vanda och Villmanstrand och varumärkena 
Dumle, Geisha, Tutti Frutti, Salta katten/Pantteri, 
Ässä, Marianne, Tyrkisk Peber, Suffeli, Pätkis, Fami, 
Jim, Omar och Da Capo ingick) skulle hänföras till 
Fazer Konfektyr. Fazer har alltid ägt rättigheterna 
till varumärkena Fazer, Karl Fazer och färgvarumär-
ket Fazer Blå.

I den mån oidentifierade tillgångar, rättigheter, 
skulder och förpliktelser för Cloetta Fazer fram-
kommer som inte klart kan anses tillhöra, eller 
ha tillhört, någon av Cloetta-verksamheten eller 
Fazer-verksamheten så ska frågan om vem tillgång-
en, eller vad det må vara, tillhör hänskjutas till en 
inrättad delningskommission bestående av med-
larna Lennart Bylock och Wilhelm Lüning samt en 
utsedd företrädare för Fazer och Malfors. Om del-
ningskommissionen inte når en överenskommelse 
så ska medlarna uttrycka en uppfattning i frågan, 
varvid parterna åtagit sig att noga överväga medlar-
nas uppfattning. 
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Efter den 31 augusti 2010, eller vad avser skat-
ter, efter utgången av det sjätte räkenskapsåret som 
följer på den 31 augusti 2008, ska Fazer Konfektyr 
och Cloetta vara ansvariga för kostnader oberoen-
de av varandra. Sådana kostnader ska således inte 
täckas av Separation Agreement.

I händelse av att Fazer Konfektyr eller Cloetta 
enligt ett slutligt och icke-överklagbart beslut av 
en relevant skattemyndighet, vilket ges senast vid 
utgången av det sjätte räkenskapsåret som följer 
på den 31 augusti 2008, skulle bli skyldiga att be-
tala skatt som ett resultat av de transaktioner som 
regleras av Separation Agreement, eller av ett avtal 
som upprättats till följd av Separation Agreement, 
ska en sådan skattekostnad delas lika mellan Fazer 
Konfektyr och Cloetta. Efter utgången av det sjätte 
räkenskapsåret som följer på den 31 augusti 2008 
ska Fazer Konfektyr och Cloetta vara ansvariga för 
skattekostnader oberoende av varandra. Sådana 
kostnader ska således inte täckas av Separation 
Agreement. 

nettoK ASSA oCH  

oMStRUKtUReRingSKoStnADeR

Enligt Separation Agreement skulle en reglering 
ske av Cloettas nettokassa så att denna per den 31 
augusti 2008 uppgick till 200 MSEK med avdrag 
för utbetalda investeringar per den 31 augusti 2008 
i chokladgjutningslinjen i Ljungsbro. Denna reg-
lering skedde genom en utdelning från Cloetta till 
Cloetta Fazer med ett belopp motsvarande skill-
naden mellan den överenskomna och den verkliga 
nettokassan.

Begreppet ”nettokassan” motsvarar det i Cloetta
Fazers årsredovisning definierade begreppet ”net-
tofordran” med vissa förtydliganden. Därtill 
betalade Cloetta enligt överenskommelsen 3,5 
MSEK för kostnader relaterade till personal-
bonusar, samt erhöll 1,5 MSEK som kompen-
sation för utebliven flytt av produktionen av 
chokladprodukten Kismet till fabriken i Ljungs-
bro. Vid sidan av den sagda regleringen av net-
tokassan per den 31 augusti 2008 skedde vissa 
betalningar mellan Cloetta och Fazer Konfektyr 
per den 31 oktober 2008 baserat på delnings- 
överenskommelsen. I betalningarna ingick att 
Cloetta erhöll 28 MSEK för att täcka kostnader, 
främst för övertalighet bland personal samt drygt 
6 MSEK relaterat till ingångna valutaterminskon-
trakt.

Parterna har vidare överenskommit att Cloetta 
och Fazer Konfektyr ska dela på kostnaderna om 
sammanlagt 3,5 MSEK för kontoret i World Trade 
Center fram till den 30 september 2009 då det nu-
varande hyreskontraktet löper ut, samt på kostna-
derna för vissa IT-relaterade avtal. 

AVtAL oM PRoDUKtion, DiStRiBUtion oCH  

FÖRSäLJning UnDeR en ÖVeRgångSPeRioD

Cloetta sålde Fazer-produkter under en övergångs-
period som upphörde den 31 december 2008. En-
ligt överenskommelsen har Cloetta en garanterad 
rätt till ersättning för försäljningen som motsvarar  
2 procent av rörelseresultatet på försäljningen av 
Fazer-produkterna. Rörelseresultatet har räknats 
fram enligt en resultaträkning där vissa kostnader 
av praktiska skäl schablonmässigt fördelats mel-
lan Cloetta och Fazer Konfektyr och innebar, så-
vitt avser det offentliggjorda kvartalet september– 
november 2008, ett positivt resultat om 3 MSEK. 
Ersättningen för försäljningsuppdraget i dess hel-
het kommer att fastställas slutligt under februari 
2009.

PRoDUKtionSAVtAL

Cloetta har ett produktionssamarbete med Fazer 
Konfektyr, vilket är träffat på marknadsmässiga 
villkor. Enligt de produktionsavtal som ingåtts 
kommer Cloetta att vara exklusiv leverantör till 
Fazer Konfektyr fram till den 31 mars 2010 av de 
Fazer-produkter som före separationen tillverkades 
vid Cloettas produktionsanläggning i Ljungsbro. 
På motsvarande sätt kommer Fazer Konfektyr att 
vara exklusiv leverantör till Cloetta fram till den 
31 mars 2010 av de Cloetta-produkter som före se-
parationen tillverkades vid Fazers produktionsan-
läggningar i Finland. Produktionsavtalet som av-
ser Cloettas produktion av Fazer-produkter svarar 
för en försäljning om 130 MSEK av Cloettas totala 
proformaförsäljning om 930 MSEK under perio-
den 1 september 2007 till 31 augusti 2008 och är 
således väsentligt för Cloetta. Avtalet, eller enskild 
produkt, kan med nio månaders uppsägningstid 
upphöra tidigast per den 31 mars 2010 (såvida inte 
avtalsbrott sker dessförinnan). 

Genom ett tillägg till produktionsavtalet som avser 
Cloettas produktion av Fazer-produkter har Cloetta 
en ensidig rätt att förlänga produktionen (med exklu-
sivitet) av vissa Fazer-produkter till den 31 mars 2011. 
De produkter som omfattas av förlängningsrätten 
motsvarar cirka 50 procent av den ovan nämnda för-
säljningen om 130 MSEK.

LAgeR 

Cloetta är bundet av ett hyresavtal avseende lager-
lokaler i Norrköping vilket upphör den 31 decem-
ber 2010. Bashyran uppgår till 5,9 MSEK per år 
(exklusive indexuppräkning och tillägg för värme 
med mera). Lagerlokalen har tidigare nyttjats av 
Cloetta Fazer och är således dimensionerad för 
såväl Cloettas som Fazer Konfektyrs produkter.  
Cloetta och Fazer Konfektyr har kommit överens 
om att upphöra med det gemensamma lagret i 
Norrköping från och med den 1 april 2009. I över-
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enskommelsen ingår att Fazer Konfektyr kompen-
serar Cloetta för den del av lagerkostnaderna som 
Cloetta är förpliktade till, till den del sådana kost-
nader ansetts hänförliga till Fazer Konfektyr.

eVentUeLL SK AtteFoRDRAn

Cloetta Fazer har överklagat Skatteverkets beslut 
att neka Cloetta Fazer rätt att göra avdrag avseende 
taxeringsåren 2006 och 2007 för lämnat koncern-
bidrag till ett polskt dotterbolag. Omtvistat belopp 
uppgår till cirka 20 MSEK, vilket belopp Cloetta 
Fazer tills vidare inbetalat till Skatteverket. Vid 
framgång med överklagandet ska Cloetta, enligt 
tilläggsavtalet till Separation Agreement, ha rätt till 
30 procent av eventuell återbetalning till Cloetta 
Fazer från Skatteverket av det omtvistade beloppet. 
Denna eventuella återbetalning har inte upptagits 
som en fordran i Cloettas balansräkning. 

tvister
Koncernen är inte part i något rättsligt förfarande 
inför domstol eller i något skiljeförfarande som be-
döms kunna komma att få betydande effekter på 
bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bo-
laget känner heller inte till något sådant potentiellt 
förfarande.

immateriella rättigheter
Cloettas immateriella rättigheter har tidigare till-
hört Cloetta Fazer men överläts till Cloetta den 
29 augusti 2008. Registrering pågår av dessa över-
låtelser hos de relevanta registreringsmyndigheter-
na. Cloettas huvudsakliga immateriella rättigheter 
utgörs av varumärkesregistreringar.

Fastigheter och investeringar
Cloetta äger fastigheter i Ljungsbro samt Alingsås 
där bolagets produktionsanläggningar finns. Fastig- 
heterna i Ljungs bro ägdes tidigare av Cloetta 
Fazer men förvärvades av koncernen den 29 augusti
2008 som ett led i delningen. Cloetta har ingått ett 
entreprenadavtal avseende leverans och utbyggnad av 
en ny tillverkningslinje för gjutna chokladprodukter 
till produktionsanläggningen i Ljungsbro. Den to-
tala investeringskostnaden för den nya tillverknings- 
linjen, inklusive därtill hörande byggnadsinvestering-
ar, är av Cloetta budgeterad till cirka 126 MSEK. 

Anställda
Malfors och Fazer överenskom att vid delningen 
överföra viss personal inom Cloetta Sverige AB 
som hänfördes till Fazer-verksamheten till Fazer 
Konfektyr. Samtidigt överfördes personal i Cloetta  
Fazer som hänfördes till Cloetta-verksamheten 
till Cloetta Sverige AB. Överföringarna av perso-
nal skedde per den 1 september 2008 och hante-
rades i enlighet med bestämmelserna i 6 b § lag 

(1982:80) om anställningsskydd, varvid förhand-
lingar med berörda fackliga organisationer också 
genomfördes. Cloetta Fazers verksamhet har varit  
dimensionerad för en försäljning av både Cloetta-  
och Fazer-produkter. Cloetta kan emellertid inte 
bära den storlek på organisation som Cloetta  
Fazer tidigare haft, vilket innebär ett minskat be-
hov av anställda. Det rör sig om en övertalighet 
på cirka 60 tjänster, både tjänstemän och kollek-
tivanställda, som är, eller tills nyligen varit, an-
ställda i Cloetta Sverige AB. Cloetta har efter den  
1 september 2008 inlett en omstruktureringsprocess 
för att hantera övertaligheten. Ett antal personer har i 
samband därmed erbjudits anställning inom svenska 
Fazer Konfektyr. Vidare har individuella uppgörel-
ser under hösten 2008 träffats med tjänstemän och 
en neddragning bland kollektivanställda har gjorts. 
Antalet anställda inom Cloetta har till följd av det-
ta per kalenderårsskiftet 2008/2009 minskat med 
cirka 75 personer, eller drygt 30 procent, jämfört 
med antalet anställda per den 31 augusti 2008. 

Cloetta har den 21 januari 2009 meddelat att  
Cloetta och Fazer Konfektyr upphör med att ha ge-
mensamt lager i Norrköping per den 31 mars 2009, 
med viss övertalighet inom Cloetta som följd.

Cloettas legala struktur består huvudsakligen av moderbolaget 
Cloetta, som hanterar koncernövergripande funktioner, och de 
helägda svenska rörelsedrivande dotterbolagen:

••  Cloetta Sverige aB som bedriver rörelsen hänförlig till produk-
ter under paraplyvarumärket Cloetta;

••  aB karamellpojkarna som bedriver rörelsen hänförlig till pro-
dukter under paraplyvarumärket karamellpojkarna; och

••  Cloetta Development aB som äger en fastighet i Spanien vilken 
används för konferensändamål samt uthyrning till Cloettas med-
arbetare. 

Vid sidan av dessa rörelsedrivande dotterbolag finns ytter ligare 
ett antal helägda vilande dotterbolag. 
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transaktioner med närstående
Bolaget har inte lämnat lån, garantier eller borgens-
förbindelser till eller till förmån för några styrelse-
ledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer 
i koncernen. Ingen av styrelseledamöterna eller de 
ledande befattningshavarna har haft någon direkt 
eller indirekt delaktighet i någon affärstransaktion 
som är eller var ovanlig till sin karaktär under nu-
varande eller något av de tre föregående räkenskaps-
åren. Detta gäller även transaktioner under tidigare 
verksamhetsår som i något avseende kvarstår oreg-
lerade. Inte heller revisionerna i koncernen har varit 
delaktiga i någon affärstransaktion enligt ovan. 

Det kan noteras att Tony Wiréhn och Eva Pers-
son tidigare har varit part i konsultavtal med Cloetta 
Fazer. 

Affärstransaktioner har skett med bolag inom 
Fazer-koncernen på marknadsmässiga villkor en-
ligt vad som framgår under avsnittet Historiska 
finansiella rapporter, not 20.

Kostnader
Cloettas kostnader för att flytta handeln av Cloettas  
B-aktier från NASDAQ OMX First North till 
NASDAQ OMX Stockholm AB (nordiska listan) 
beräknas inte överstiga 1 MSEK. 

Övrig information
Organisationsnummer för Cloetta är 556308-8144. 
Bolaget bildades den 8 oktober 1987 och registre-
rades hos Bolagsverket den 23 oktober 1987. Bo-
lagets associationsform regleras av aktiebolagslagen 
(2005:551) och bolagets aktier är denominerade i 
SEK. Gällande bolagsordning antogs vid årsstäm-
ma den 5 november 2008.

tillhandahållna dokument
Stiftelseurkund, bolagsordning för Cloetta, årsre-
do visning och revisionsberättelse för räkenskaps-
åren 2005–2007 och det förkortade räkenskapsåret 
1 janu ari 2008–31 augusti 2008 samt annan infor-
mation som hänvisas till i detta prospekt tillhanda-
hålls, i den mån de inte finns i prospektet, efter 
förfrågan hos Cloetta. Finansiell information om 
Cloettas dotterbolag kan beställas hos Cloetta, se 
adresser i slutet av prospektet.
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Skattefrågor i Sverige

Nedan följer en sammanfattande allmän informa-
tion avseende vissa svenska skatteregler som aktua-
liseras vid innehav av marknadsnoterade B-aktier i 
Cloetta för aktieägare som är obegränsat skattskyl-
diga i Sverige, om inte annat särskilt anges. Redo-
görelsen är baserad på gällande svensk skattelag-
stiftning och praxis vid tidpunkten för prospektets 
utgivande. 

Sammanfattningen är endast avsedd som gene-
rell information och behandlar till exempel inte:
••   aktier av serie A i Cloetta,
••   aktier som innehas som lagertillgångar i nä-

ringsverksamhet,
••   aktier som innehas av handelsbolag och ekono-

miska föreningar,
••   reglerna om skattefri kapitalvinst och utdelning 

respektive icke avdragsgill kapitalförlust i vissa 
fall på så kallade näringsbetingade andelar,1)

••   de särskilda regler som gäller för vissa typer av 
företagskategorier, till exempel investmentföre-
tag och investeringsfonder,

••   utländska bolag som bedriver verksamhet från 
fast driftställe i Sverige,

••   utländska bolag som har varit svenska aktiebo-
lag,

••   de särskilda regler som kan bli tillämpliga på 
innehav av så kallade kvalificerade andelar i bo-
lag som är eller har varit fåmansföretag eller på 
aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier, 
eller

••   de särskilda lättnadsregler som kan bli tillämp-
liga på aktier som tidigare varit onoterade.

Skattekonsekvenserna för enskilda aktieägare är 
delvis beroende av omständigheterna i det enskilda 
fallet. Varje enskild aktieägare bör därför konsul-
tera skatterådgivare beträffande de skattemässiga 
konsekvenser som innehav av marknadsnoterade 
B-aktier i Cloetta kan medföra för dennes del, in-
klusive tillämpligheten och effekten av utländska 
skatteregler och skatteavtal som Sverige har ingått 
för undvikande av dubbelbeskattning. 

Beskattning av utdelning
FySiSK A PeRSoneR MeD FLeRA

Fysiska personer och dödsbon beskattas i inkomst-
slaget kapital för utdelning på marknadsnoterade 
andelar med en skattesats om 30 procent. Skatten 
innehålls normalt av Euroclear Sweden AB eller, 
beträffande förvaltaregistrerade aktier, av förvalta-
ren i samband med utdelningen, så kallad prelimi-
närskatt.  

JURiDiSK A PeRSoneR

Juridiska personer, utom dödsbon, beskattas nor-
malt för alla inkomster, inklusive utdelning, i in-
komstslaget näringsverksamhet med en skattesats 
om 26,3 procent.

Beskattning vid avyttring av aktier
FySiSK A PeRSoneR MeD FLeRA

Fysiska personer och dödsbon som avyttrar mark-
nadsnoterade aktier beskattas för hela kapitalvin-
sten i inkomstslaget kapital med en skattesats om 
30 procent.  

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas 
som skillnaden mellan försäljningspriset efter av-
drag för försäljningsutgifter och de avyttrade ak-
tiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). 
Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnitts-
metoden, vilken innebär att det genomsnittliga 
omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma 
slag och sort som den avyttrade ska användas. Ak-
tier av serie A respektive serie B anses därvidlag inte 
utgöra aktier av samma slag och sort. Vid avyttring 
av marknadsnoterade aktier kan som alternativ 
den så kallade schablonmetoden användas, vilken 
innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 
20 procent av försäljningspriset efter avdrag för för-
säljningsutgifter.  

Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier får 
kvittas i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på 
aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter med 
undantag för andelar i investeringsfonder som endast 
innehåller svenska fordringsrätter (räntefonder). 

1)  marknadsnoterade aktier anses som näringsbetingade andelar för vissa aktieägare som är juridiska personer bland annat om innehavet utgör en 
kapitaltillgång hos innehavaren och motsvarar minst 10 procent av det samlade röstetalet i det ägda företaget alternativt att innehavet betingas av 
rörelse som bedrivs av det ägande företaget eller till detta närstående företag.
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Eventuell överskjutande förlust är avdragsgill till 
70 procent mot andra skattepliktiga kapitalinkom-
ster som aktieägaren haft det aktuella beskattnings-
året. Om det uppkommer underskott i inkomstsla-
get kapital medges reduktion av skatten på inkomst 
av tjänst och näringsverksamhet samt fastighets-
skatt och fastighetsavgift. Skattereduktion medges 
med 30 procent av den del av underskottet som inte 
överstiger 100 000 SEK och med 21 procent av res-
terande underskott. Ett underskott i inkomstslaget 
kapital kan inte sparas till senare beskattningsår.

JURiDiSK A PeRSoneR 

Juridiska personer, utom dödsbon, beskattas 
normalt för alla inkomster, inklusive kapitalvin-
ster, i inkomstslaget näringsverksamhet med en 
skatte sats om 26,3 procent. För beräkning av ka-
pitalvinst respektive kapitalförlust se ovan under 
rubriken Fysiska personer med flera. Avdrag för 
kapitalförluster på aktier medges endast gentemot 
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra 
delägarrätter. 

Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det 
bolag som gjort förlusten, kan den samma år dras 
av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra delägarrätter hos ett annat bolag i samma 
koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mel-
lan bolagen och båda bolagen begär det vid samma 
års taxering. Kapitalförlust på aktier som inte har 
kunnat utnyttjas ett visst år får sparas och dras 
av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och 
andra delägarrätter under efterföljande beskatt-
ningsår utan begränsning i tiden. 

Skattefrågor för aktieägare som är  
begränsat skattskyldiga i Sverige
FySiSK A PeRSoneR 

För fysiska personer som är skattemässigt bosatta 
eller hemmahörande i utlandet (begränsat skatt-
skyldiga) utgår normalt svensk kupongskatt på 
utdelning från svenska aktiebolag. Kupongskatt 
utgår enligt kupongskattelagen med 30 procent på 
erhållen utdelning. Skattesatsen reduceras normalt 
genom de skatteavtal som Sverige ingått med andra 
länder för undvikande av dubbelbeskattning. 

Begränsat skattskyldiga fysiska personer be-
skattas normalt inte i Sverige för kapitalvinst vid 
avyttring av aktier. Om personen ifråga varit bosatt 
i Sverige eller stadigvarande vistats här under det 
kalenderår som avyttringen sker eller något av de 
tio närmast föregående beskattningsåren kan dock 
kapitalvinsten bli föremål för beskattning i Sverige. 
Tillämpligheten av denna regel kan vara begränsad 
genom skatteavtal som Sverige ingått med andra 
länder för undvikande av dubbelbeskattning. Ka-
pitalvinsten kan dock komma att beskattas i perso-
nens hemland. 

JURiDiSK A PeRSoneR

Utländska juridiska personer är normalt skattskyl-
diga till kupongskatt för utdelning från svenska ak-
tiebolag med en skattesats om 30 procent. Skatte-
satsen reduceras normalt genom de skatteavtal som 
Sverige ingått med andra länder för undvikande 
av dubbelbeskattning. För juridiska personer med 
hemvist inom EU och som innehar 10 procent el-
ler mer av kapitalet i det utdelande svenska bolaget 
utgår normalt inte svensk kupongskatt på utdel-
ningen. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga och 
som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i 
Sverige kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige 
vid avyttring av aktier. Kapitalvinsten kan dock 
komma att beskattas i aktieägarens hemland.
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Delårsrapport Q1
1 september – 30 november 2008

Nettoomsättning	 	457 Mkr	(446)

Rörelseresultat		 38 Mkr	(38)

Rörelseresultat	exklusive		
			jämförelsestörande	poster*	 33 Mkr	(60)

Rörelsemarginal		 8,3 %	(8,5)

Rörelsemarginal	exklusive
		jämförelsestörande	poster*	 7,2 %	(13,5)

Resultat	före	skatt		 39 Mkr	(39)

Resultat	efter	skatt		 37 Mkr	(26)

Resultat	per	aktie		
			före	och	efter	utspädning		 1:53 kr (1:10)

*	Främst	hänförliga	till	delningen	av	Cloetta	Fazer	och	omstrukturering	2007.

Vår nya logotyp signalerar starten på det nya Cloetta. Med ett modernt uttryck 
– utan att tappa sitt ursprung – och med en solröd färg hämtad ur Cloettas 
gula och röda tradition – vill vi förmedla en varm känsla och det nya Cloetta.
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Omsättning och resultat, 
september–november 2008 
Räkenskapsåret omfattar perioden 1 september 2008 – 31 
augusti 2009. I nedanstående kommentarer presenteras jäm-
förelsetal för perioden 1 september – 30 november 2007. Jäm-
förelseuppgifterna baseras på den månatliga rapporteringen till 
styrelse och koncernledning i det dåvarande Cloetta Fazer (se 
även redovisningsprinciper på sid 5).

Nettoomsättningen ökade med 2,5 procent till 457 Mkr 
(446). Karamellpojkarna som förvärvades den 1 oktober 2007 
ingår i utfallet med 15 Mkr (12). För jämförbara enheter har 
därmed den totala omsättningen ökat med 8 Mkr. 

Cloettas verksamhet är säsongsbetonad där främst verk-
samhetsårets första kvartal (inför jul) försäljnings- och resul-
tatmässigt utgör den starkaste perioden. Bolagets helårsresultat 
är därför i betydande utsträckning beroende av försäljningen 
under detta kvartal.  

Som ett resultat av delningen av Cloetta Fazer hade Cloetta 
under perioden september till och med december 2008 ett 
försäljningsuppdrag avseende Fazers produkter på de svenska, 
norska och danska marknaderna. Under kvartalet har denna 
försäljning ökat till 175 Mkr (171). Cloettas egen försäljning 
har under samma period ökat till 282 Mkr (275).

Försäljningsvolymen av Cloettas tio prioriterade varumär-
ken ökade med 4 procent jämfört med föregående år. Cloettas 
prioriterade varumärken består av Kexchoklad, Center, Plopp, 
Polly, Tarragona, Guldnougat, Bridge, Juleskum, Sportlunch 
och Extra Starka. Gruppen övriga varumärken minskade med 
2 procent. 

Rörelseresultatet uppgick till 38 Mkr (38) och rörelsemar-
ginalen till 8,3 procent (8,5).

Rörelseresultatet har belastats med 38 Mkr avseende 
omstruktureringskostnader, främst föranledda av det mins-
kade behovet av personal inom marknads-, kund- och för-
säljningsorganisationerna samt administration som delningen 
av Cloetta Fazer innebar. I enlighet med vad som meddelats i 
pressmeddelande från Cloetta Fazer den 16 september 2008 
har en övertalighet definierats i samband med att Cloetta Fazer 
delats upp i Cloetta och Fazer Konfektyr. Denna övertalighet 
beror främst på att Cloetta från och med 2009 upphör att sälja 
Fazers produkter. Cloettas nettoomsättning, exklusive Cloettas 
försäljning av legotillverkade Fazerprodukter, kommer som en 
följd därav att minska med cirka 40 procent. Ett antal personer 
har i samband med delningen av Cloetta Fazer erbjudits anställ-
ning inom Fazers nya svenska försäljningsbolag. Individuella 
uppgörelser har träffats med tjänstemän och en neddragning 
bland kollektivanställda har gjorts. Antalet anställda inom 
Cloetta kommer som en följd av detta att per kalenderårsskif-
tet 2008/2009 ha minskat med cirka 75 personer, eller drygt 
30 procent, jämfört med antalet anställda per den 31 augusti 
2008. Ytterligare omstruktureringskostnader bedöms komma 
att belasta resultatet under andra och tredje kvartalet med cirka 
15 Mkr.

 I samband med delningen av Cloetta Fazer-koncernen 
överenskoms om en ersättning på 28 Mkr från Fazer för om-
struktureringskostnaderna som uppstått i Cloetta. Netto uppgår 
därmed omstruktureringskostnaderna under kvartalet till 10 
Mkr. Rörelseresultatet har också påverkats positivt av ersättning 

VDs kommentar

Ett stort arbete har lagts ned under hösten och vintern på att 
få delningen av Cloetta Fazer på plats. Trots detta har organi-
sationen på ett imponerade sätt dels slutfört försäljningsupp-
draget avseende Fazers produkter, dels ökat försäljningen av 
Cloettas tio prioriterade varumärken med 4 procent under det 
första kvartalet.

Nettoomsättningen ökade totalt med 2,5 procent under 
det första kvartalet. En försäljningsmässigt god start stärker 
vår övertygelse om att Cloetta med dess starka produktvaru-
märken som bas ska kunna skapa lönsamma affärer. Vår nya 
logotyp signalerar modernitet utan att tappa sitt ursprung. Det 
är precis vad Cloetta kommer att arbeta för. Med våra starka 
produktvarumärken som bas, där kännedom och konsument-

preferenser upparbetats under lång tid, kommer vi att fortsätta 
utveckla intressanta konfektyrprodukter. Jag är övertygad om 
att vi tillsammans i företaget med detta i bagaget ska kunna 
leva upp till våra aktieägares, kunders och konsumenters 
förväntningar.

Resultatmässigt påverkas Cloetta fortfarande av ökade 
råvarukostnader som under den senaste tiden stigit ytterligare 
genom försvagningen av den svenska kronan. De prisökningar 
mot kund som genomförts tidigare under 2008 har inte kun-
nat kompensera för dessa kostnadsökningar varför ytterligare 
prisökningar i kombination med effektivitetshöjande åtgärder 
är nödvändiga.

Arbetet med delningen av Cloetta Fazer-koncernen i Fazer Konfektyr och Cloetta har  
slutförts under 2008. Koncernen Cloetta bildades den 31 augusti 2008 och har sedan dess 
fungerat som ett affärsmässigt och finansiellt självständigt bolag. Från och med den 
8 december 2008 är Cloettas B-aktie upptagen till handel på NASDAQ OMX First North.
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från Fazer Konfektyr med 6 Mkr avseende valutaterminskon-
trakt samt en intäkt av engångskaraktär uppgående till 9 Mkr 
avseende upplösning av tidigare skuldförd tilläggsköpeskil-
ling vad avser förvärvet av Karamellpojkarna. Cloetta gör nu 
bedömningen att ingen tilläggsköpeskilling vad avser förvärvet 
av Karamellpojkarna kommer att utgå. Föregående år ingick 
jämförelsestörande poster med 22 Mkr hänförliga till kostnader 
för personalminskning inom produktionen (se vidare tabell på 
sid 7 avseende upplysningar för jämförelseändamål). 

Exklusive samtliga jämförelsestörande poster uppgick 
rörelseresultatet till 33 Mkr jämfört med 60 Mkr föregående 
år. Rörelsemarginalen exklusive jämförelsestörande poster 
uppgick till 7,2 procent (13,5). Resultatminskningen förkla-
ras till cirka 10 Mkr av att Cloettas ersättning för försäljning 
av Fazers produkter under kvartalet var lägre än resultatet av 
denna försäljning föregående år när dessa var en del av Cloetta 
Fazers varumärkesportfölj, vilket har försämrat bruttomar-
ginalen. Resterande resultatminskning på 17 Mkr är en följd 
av ökade råvarukostnader samt av ökade försäljnings- och 
administrationskostnader.

Cloetta har under perioden september till december 2008 
haft försäljningsuppdraget för Fazers produkter på de svenska, 
norska och danska marknaderna. Av kvartalets rörelseresul-
tat exklusive jämförelsestörande poster på 33 Mkr är 3 Mkr 
hänförligt till detta försäljningsuppdrag. Resultatet är kopplat 
till den överenskommelse som gjorts mellan Cloetta och 
Fazer i samband med delningen av Cloetta Fazer om Cloettas 
ersättning för att under perioden september – december 2008 
hantera försäljningen av Fazers produkter. Ersättningen för 
försäljningsuppdraget är beräknad och kommer att faststäl-
las slutligt under februari 2009. Resterande del av resultatet, 
det vill säga 30 Mkr är hänförligt till Cloettas egen försälj-
ning. Rörelsemarginalen fördelat på säljuppdraget av Fazers 
produkter respektive Cloettas egen försäljning uppgick till 2,0 
respektive 10,5 procent (se även tabell sid 6).

Priset för ett flertal av de viktigaste råvarorna ökade 
kraftigt under 2008. För att kompensera för dessa kostnads-
ökningar har prishöjningar mot kund genomförts. Dessa har 
dock inte varit tillräckliga vilket medfört att bruttomarginalen 
och bruttovinsten försämrats mot föregående år. Bruttomar-
ginalen uppgick för perioden till 28,3 procent jämfört med 
31,6 procent föregående år. De ökade råvarupriserna har haft 
störst effekt på chokladprodukterna men har även till viss del 
påverkat sockerkonfektyrsegmentet. 

Genomförda prishöjningar speglar inte dagens råvaru-
priser, som genom försvagningen av den svenska kronan ökat 
ytterligare, varför ytterligare prisökningar i kombination med 
effektivitetshöjande åtgärder är nödvändiga.

Försäljnings- och administrationskostnaderna har ökat 
med 33 Mkr till 134 Mkr (101). Av dessa utgör 33 Mkr (9) 
omstruktureringskostnader.

Resultatet före skatt uppgick till 39 Mkr (39). Finansnettot 
uppgick till 1 Mkr jämfört med 1 Mkr föregående år. Resul-
tatet efter skatt uppgick till 37 Mkr (26), vilket motsvarar en 
vinst per aktie på 1:53 kronor (1:10). Periodens skatt uppgick 
till 2 Mkr (13), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 5 
procent (32). Från och med år 2009 har bolagsskatten i Sve-

rige ändrats från 28 procent till 26,3. Den lägre skattesatsen 
har beaktats vid beräkning av uppskjuten skatt på obeskattade 
reserver och har minskat periodens skatt med cirka 7 Mkr. 

Finansiering och likviditet 
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 270 
Mkr (310). Likvida medel och kortfristiga placeringar vid 
räkenskapsårets början uppgick till 279 Mkr. Verksamheten är 
säsongsbetonad till följd av den viktiga julförsäljningen som 
infaller främst under verksamhetsårets första kvartal. Denna 
period står för 30–35 procent av försäljningen och en ännu 
större andel av kassaflödet vilket medför en ojämn fördelning 
under verksamhetsåret. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 60 Mkr 
(47). Investeringar i anläggningstillgångar påverkade kassa-
flödet netto med –23 Mkr (–40). Utdelning till det dåvarande 
moderbolaget Cloetta Fazer AB uppgick till 4 Mkr (0) och avser 
reglering av Cloettas nettokassa enligt uppgörelse vid delningen 
av Cloetta Fazer (se vidare under avsnittet Moderbolag).

Räntebärande tillgångar översteg räntebärande skulder 
med netto (nettofordran) 196 Mkr (287). Vid räkenskapsårets 
början uppgick nettofordran till 171 Mkr. Under perioden 
har därmed nettofordran ökat med 25 Mkr. Soliditeten upp-
gick till 61,2 procent (63,1).

Investeringar
Investeringar i anläggningar och utrustning uppgick brutto 
till 21 Mkr (39). Investeringarna avser såväl kapacitetshöjande 
investeringar som ersättningsinvesteringar till befintliga pro-
duktionslinjer. Avskrivningarna uppgick till 13 Mkr (10). 

Personal 
Medelantalet anställda för perioden är 490 (531). Minskningen 
hänförs främst till personal som i samband med delningen 
erbjudits anställning i Fazers svenska försäljningsbolag. De ned-
dragningar av personal som gjorts på grund av övertalighet som 
uppstått sedan Cloetta inte längre säljer Fazers produkter har 
effekt främst först från och med kalenderårsskiftet 2008/2009.

Moderbolaget 
I Cloetta AB ingår främst huvudkontorsfunktioner, som kon-
cernövergripande ledning och administration.

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 10 Mkr 
(0) och avsåg i huvudsak koncerninterna tjänster och hyror. 
Resultatet före skatt blev –1 Mkr (0). Resultatet efter skatt 
blev –2 Mkr (0). Finansnettot uppgick till 0 Mkr (0). Likvida 
medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2 Mkr (0). 
Tidigare skuldförd tilläggsköpeskilling på 9 Mkr avseende 
förvärvet av Karamellpojkarna har nu bedömts att ej falla ut 
varför denna skuld lösts upp samtidigt som aktier i dotterbo-
lag har minskats med samma belopp.

Enligt överenskommelsen mellan Oy Karl Fazer Ab och 
AB Malfors Promotor om delningen av Cloetta Fazer-koncer-
nen (Separation Agreement) skulle en reglering av Cloettas 
nettofordran ske så att denna per den 31 augusti 2008 upp-
gick till 200 Mkr med vissa justeringar (se vidare i Bolagsbe-
skrivningen av Cloetta som offentliggjordes inför upptagandet 
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till handel på NASDAQ OMX First North). Regleringen av 
nettofordran skedde genom att Cloetta delade ut 4 Mkr till 
dåvarande Cloetta Fazer AB (publ). Utdelningen fastställdes 
av årsstämman i Cloetta den 5 november 2008. 

Framtidsutsikter
Cloettas verksamhet är säsongsbetonad där verksamhetsårets 
första kvartal (inför jul) svarar för 30–35 procent av försälj-
ningen. Resultatmässigt står det första kvartalet för en helt 
dominerande andel av helårsresultatet. 

Till följd av delningen av Cloetta Fazer-koncernen säljer   
Cloetta efter den 31 december 2008 inte längre Fazers produkter. 

Cloettas nettoomsättning kommer som följd av detta att 
minska med cirka 40 procent, exklusive försäljning av legotill-
verkade Fazerprodukter. På grund av därmed minskade stor-
driftsfördelar bedömer Cloetta att det inte är möjligt att på 
kort sikt reducera omkostnaderna i motsvarande utsträckning 
som nettoomsättningen minskar. De personalneddragningar 
som gjorts har i stort sett full effekt vid kalenderårsskiftet 
2008/2009. 

Ytterligare omstruktureringskostnader bedöms uppstå 
under andra och tredje kvartalet med cirka 15 Mkr.

I den bolagsbeskrivning av Cloetta som publicerades i sam-
band med att Cloettas B-aktie upptogs till handel på NASDAQ 
OMX First North, framgår att Cloettas bedömning är att 
rörelsemarginalen, som en följd av dessa minskade stordriftsför-
delar, under en omställningsperiod om cirka fyra till sex kvartal 
efter listningen på NASDAQ OMX First North den 8 decem-
ber 2008 kommer att understiga 1,8 procent i, den i bolags-
beskrivningen beskrivna, proformaredovisningen för perioden 
1 september 2007 – 31 augusti 2008. Proformaredovisningen 
baseras på valutakurser som gällt under perioden 1 september 
2007 – 31 augusti 2008. Cloetta bedömer att rörelsemargina-
len för innevarande räkenskapsår kommer att vara negativ och 
därmed redovisa en förlust.

Händelser efter rappor tperiodens utgång
Den 1 december lanserades Cloettas nya hemsida  
www.cloetta.se.

Aktierna av serie B i Cloetta AB (publ) togs den 8 decem-
ber 2008 upp till handel på NASDAQ OMX First North. 
Bolaget handlas under kortnamnet CLA B med ISIN-kod 
SE0002626861. Handelspost är en (1) aktie.

Ägarstrukturen har efter noteringen väsentligen förändrats 
till följd av att Fazer använt B-aktier i Cloetta som vederlag 
i det offentliga erbjudande som Fazer lämnat till aktieägarna 
i Fazer Konfektyr Service AB (tidigare Cloetta Fazer AB 
(publ)). Fazer Konfektyr Service AB (publ) bedriver, direkt 
eller indirekt, den Fazer-relaterade verksamheten som tidigare 
bedrivits inom Cloetta Fazer-koncernen. AB Malfors Promo-
tor är efter ägarförändringarna huvudägare i Cloetta. Per den 
31 december hade Cloetta AB 3 616 aktieägare och huvudä-
garen Malfors Promotor ägde 67,7 procent av rösterna och 
39,3 procent av kapitalet. Övriga institutionella placerare ägde 
22,5 procent av rösterna och 42,4 procent av kapitalet. 

Under perioden 8 december 2008 – 23 januari 2009 
har 1 634 289 aktier omsatts och högsta betalkurs var 26:90 

kronor och lägsta var 15:50 kronor. Aktien noterades vid 
upptagande till handel den 8 december till kurs 15:50 kronor. 
En bolagsbeskrivning av Cloetta som offentliggjordes inför 
listningen på NASDAQ OMX First North finns tillgänglig på 
bolagets hemsida, www.cloetta.se.

Konfektyrföretagen Oy Panda Ab och Cloetta AB (publ) 
har den 8 december 2008 träffat avtal om försäljningssamarbete. 
Avtalet innebär att Panda från och med den 1 januari 2009 säljer 
och distribuerar Cloettas produkter i Finland. Under våren 2009 
kommer Cloetta att börja sälja och distribuera produkter från 
Panda i Sverige. Panda är ett av Finlands mest välkända konfek-
tyrföretag, med en marknadsandel på cirka 8 procent. 

Cloetta och Fazer Konfektyr har kommit överens om att 
avsluta samarbetet avseende det gemensamma färdigvarulagret 
i Norrköping per den 31 mars 2009. Som en konsekvens av 
detta har en övertalighet på cirka tio anställda uppstått. MBL-
förhandlingar angående övertaligheten har inletts. Lagerverk-
samheten har varit dimensionerad för såväl Cloettas som Fazer 
Konfektyrs produkter. 

Cloetta och Fazer har överenskommit att Cloetta ska ha 
rätt att förlänga viss del av den exklusiva produktionen av 
vissa Fazer-produkter till den 31 mars 2011. Produktionen 
sker enligt ett produktionsavtal mellan Cloetta och Fazer Kon-
fektyr som beskrivs i Cloettas bolagsbeskrivning.

Övrigt
Delningen av Cloetta Fazer
Den 15 juni 2008 överenskom AB Malfors Promotor och 
Oy Karl Fazer Ab om en delning av Cloetta Fazer-koncenen. 
Aktie ägarna i Cloetta Fazer fattade vid extra bolagsstämma 
den 25 juli ett principbeslut om att godkänna delningen. 
Genom delningen skapades de två fristående företagen Fazer 
Konfektyr, en division inom Fazer-koncernen, och Cloetta.

Koncernen Cloetta, med moderbolaget Cloetta AB, 
bildades under juli – augusti 2008 och var per den 31 augusti 
2008 en underkoncern till Cloetta Fazer AB. Vid årsstämman 
i Cloetta Fazer AB, som namnändrats till Fazer Konfektyr 
Service AB (publ), den 25 november 2008 fattades formellt 
beslut om utdelning av aktierna i Cloetta AB.

För övrigt hänvisas till den bolagsbeskrivning som 
distribuerades till aktieägarna inför upptagande till handel 
på NASDAQ OMX First North där Cloettas verksamhet 
närmare presenteras. Huvudägare i Cloetta AB är AB Malfors 
Promotor. I bolagsbeskrivningen framgår bland annat Cloettas 
vision, mål och strategier.

Notering av Cloettas B-aktier
Cloetta ansökte den 18 november 2008 om att B-aktierna i 
bolaget ska noteras på NASDAQ OMX Stockholm, nordiska 
listan. NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har den 
26 november 2008 behandlat ansökan och funnit att sådan 
notering kan ske först efter att Cloetta avgivit denna delårsrap-
port, vilken avser perioden 1 september – 30 november 2008, 
varefter slutligt beslut kan fattas om notering på NASDAQ 
OMX Stockholm, nordiska listan.

Med anledning av bolagskommitténs beslut handlas Cloetta 
under en övergångsperiod på NASDAQ OMX First North med 
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E. Öhman J:or Fondkommission AB som certified adviser. Första 
dag för handel i Cloettas B-aktie var den 8 december 2008. 

Ändrat räkenskapsår
Vid den extra bolagsstämman i Cloetta Fazer den 25 juli 2008 
antogs en ny bolagsordning vilket innebar ändring av räken-
skapsåret till att omfatta perioden 1 september – 31 augusti. 
Motsvarande beslut om ändring av Cloettas räkenskapsår 
fattades den 25 augusti 2008. Ett årsbokslut för Cloetta, 
avseende perioden januari till augusti 2008, fastställdes på 
bolagsstämma den 5 november. 

Denna delårsrapport avser perioden 1 september – 30 
november 2008, vilket är det första kvartalet av räkenskapsåret 
1 september 2008 – 31 augusti 2009. Under rapportperio-
den har Cloetta varit en underkoncern till Cloetta Fazer AB 
(namnändrat till Fazer Konfektyr Service AB).

Operationella och finansiella r isker 
i koncern och moderbolag 
Cloetta-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för 
operationella och finansiella risker. De operationella riskerna 
hanteras av de operativa enheterna och de finansiella riskerna 
av den centrala finansfunktionen. 

Koncernens tillverkningskostnader uppgår till cirka 56 
procent av de totala kostnaderna. Av tillverkningskostnaderna 
svarar råvaror och emballage för cirka 65 procent. De värde-
mässigt största produkterna är kakao, socker och mjölkpro-
dukter. Jämfört med föregående år har priset för merparten av 
våra råvaror stigit kraftigt. Den fortsatta prisutvecklingen på 
råvaror följs och analyseras löpande. 

Koncernens finansiella risker omfattar främst risker rela-
terade till valuta, ränte- och kreditrisker. Likvida medel och 
kortfristiga placeringar uppgick per 30 november 2008 till 
270 Mkr. Koncernens placeringsstrategier följer de riktlinjer 
som fastställts i styrelsens finanspolicy. Beträffande koncernens 
valutasäkring var per den 30 november 2008 cirka 44 procent 
av prognostiserade nettoflöden säkrade 9 månader framåt, 
vilket är något under koncernens valutasäkringspolicy och 
är en effekt av delningen av Cloetta Fazer och den allmänna 
valutaoron.

I samband med företagsförvärv görs en riskbedömning 
av den förvärvade enheten i den due diligence-process som 
föregår förvärvet. 

Beträffande riskhantering hänvisas i övrigt till relevanta 
avsnitt i bolagsbeskrivningen inför noteringen av Cloetta AB 
på NASDAQ OMX First North. Inga väsentliga förändringar 
har skett jämfört med lämnade upplysningar i bolagsbeskriv-
ningen.

Redovisningsprinciper  
och övriga upplysningar 
Allmänt 
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering. Vidare har tillämpliga bestämmelser 
i årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden 
tillämpats. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrun-
der har tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och lagen om värdepappers-
marknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 
2.1 Redovisning för juridisk person. Samma redovisnings-
principer och beräkningsgrunder har tillämpats som i den 
senaste årsredovisningen. De antaganden och bedömningar 
som styrelsen och företagsledningen gör vid upprättande av de 
finansiella rapporterna ses över regelbundet. 

Den primära indelningsgrunden för koncernens segment 
är geografiska marknader. Verksamheten omfattar bara en 
rörelsegren, tillverkning och försäljning av konfektyr. När det 
gäller de geografiska marknaderna är Sverige den överlägset 
största marknaden för Cloetta och övriga geografiska markna-
der skiljer sig inte från den svenska vad gäller risker och möj-
ligheter för Cloetta. Inte heller skiljer sig risker och möjlighe-
ter mellan socker- och chokladkonfektyr. Någon rapportering 
av segment sker därför inte i de finansiella rapporterna.

Den historiska finansiella informationen som presenteras 
i denna delårsrapport har upprättats enligt principerna för 
så kallad predecessors accounting. Detta innebär att alla de 
bolag som under år 2008 överförts till Cloetta från Cloetta 
Fazer redovisas med sammanslagen historik från de överförda 
bolagen utifrån de koncernmässiga värden som de redovisats 
till i Cloetta Fazer-koncernen. Karamellpojkarna ingår från 
den 1 oktober 2007 då Cloetta Fazer förvärvade bolaget. Mot 
bakgrund av att koncernbildningen inbegriper företag under 
samma bestämmande inflytande så blir inte IFRS 3 Rörelse-
förvärv tillämplig.

Upplysningar om närståendetransaktioner  
Försäljning av varor till bolag inom Cloetta Fazer-koncernen, 
(som var att betrakta som närstående till Cloetta under rap-
portperioden) uppgick till 4,0 procent (3,5) av den totala om-
sättningen. Av övriga rörelseintäkter motsvarade 0 procent (0) 
sålda tjänster till närstående. Inköp från närstående har skett 
med 106 Mkr (89). Prissättningen av sålda och köpta varor 
och tjänster till närstående bolag har skett till marknadsmäs-
siga villkor. Mellanhavandet med dessa bolag uppgick netto 
till en fordran på 1 Mkr (1) och en skuld på 36 Mkr (61).

Ljungsbro den 30 januari 2009 

Cloetta AB (publ) 
Styrelsen 

Uppgifterna i denna delårsrapport har ej granskats av bolagets 
revisorer.  
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Mkr
2008

sep–nov
2007

sep–nov
dec 2007–

nov 2008
2008

jan–aug

Nettoomsättning 457 446 1 398 838

Kostnad för sålda varor –328 –305 –1 023 –598

Bruttoresultat 129 141 375 240

Övriga rörelseintäkter 43 0 49 6

Försäljnings- och administrationskostnader –134 –101 –482 –330

Övriga rörelsekostnader –2 0

Rörelseresultat 38 38 –58 –84

Finansiella poster 1 1 4 3

Resultat före skatt 39 39 –54 –81

Skatt –2 –13 –2 –4

Periodens resultat 37 26 –56 –85

Periodens resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 37 26 –56 –85

Resultat per aktie före och efter utspädning 1:53 1:10 –2:32 –3:50

Antal aktier vid periodens slut 1) 24 119 196 24 119 196 24 119 196 24 119 196

1) Vilket också motsvarar under perioden genomsnittligt antal aktier.

Koncernens resultaträkningar i sammandrag

Fördelning egen försäljning respektive säljuppdrag Fazer1)

Mkr
Egen försäljning

Cloetta
Säljuppdrag

Fazer Totalt

Nettoomsättning 282 175 457

Kostnad för sålda varor –187 –136 –323

Bruttoresultat 95 39 134

Försäljnings- och administrationskostnader –65 –36 –101

Rörelseresultat 30 3 33

Rörelsemarginal, % 10,5 2,0 7,2

1) Exklusive jämförelsestörande poster (se Upplysningar för jämförelseändamål).
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Upplysningar för jämförelseändamål
Väsentliga poster som påverkar jämförbarheten mellan åren ingår i resultatet enligt följande:

Mkr
2008

sep–nov
2007

sep–nov
dec 2007–

nov 2008
2008

jan–aug

Kostnad för sålda varor

Omstrukturingskostnader –5 –13 –5

Summa kostnad för sålda varor –5 –13 –5 0

Försäljnings- och administrationskostnader

Nedskrivning goodwill –90 –90

Omstruktureringskostnader –33 –9 –35 –2

Summa försäljnings- och administrationskostnader –33 –9 –125 –92

Övriga rörelseintäkter

Erhållen ersättning från Fazer Konfektyr avseende 
omstruktureringskostnader 28 28

Erhållen ersättning från Fazer Konfektyr avseende 
valutaterminskontrakt 6 6

Upplösning reservering tilläggsköpeskilling 9 9

Summa övriga rörelseintäkter 43 0 43 0

Effekt på rörelseresultatet 5 –22 –87 –92

Skatt 1 6 1 0

Effekt på periodens resultat 6 –16 –86 –92

2008
sep–nov

2007
sep–nov

dec 2007–
feb 2008

2008
mar–maj

2008
jun–aug

2008
jan–aug

Nettoomsättning, Mkr 457 446 341 296 304 838

Rörelseresultat, Mkr 38 38 –9 –16 –71 –84

Rörelsemarginal, % 8,3 8,5 neg. neg. neg. neg.

Rörelseresultat 1) 33 60 –9 –16 21 8

Rörelsemarginal, % 1) 7,2 13,5 neg. neg. 7,0 1,0

Resultat per aktie, kr 1:53 1:10 –0:24 –0:68 –2:94 –3:50

1) exklusive jämförelsestörande poster.

Kvartalsdata 
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Mkr
2008

30 nov
2007

30 nov
2008

31 aug

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

   Goodwill 91 181 91

   Övriga immateriella tillgångar 53 53 53

Materiella anläggningstillgångar 407 320 397

Finansiella anläggningstillgångar 4 7 4

Summa anläggningstillgångar 555 561 545

Omsättningstillgångar

Varulager 140 133 153

Kortfristiga fordringar 245 251 185

Kortfristiga placeringar 21

Likvida medel 249 310 279

Summa omsättningstillgångar 655 694 617

SUMMA TILLGÅNGAR 1 210 1 255 1 162

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 740 792 707

Långfristiga skulder

   Uppskjuten skatteskuld 104 125 122

   Övriga avsättningar 106 63 76

Summa långfristiga skulder 210 188 198

Kortfristiga skulder 260 275 257

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 210 1 255 1 162

Ställda säkerheter 4 6 4

Eventualförpliktelser 7 7 7

Koncernens balansräkningar i sammandrag

Förändringar i eget kapital, koncernen

Mkr
2008

sep–nov
2007

sep–nov
2008

jan–aug

Ingående eget kapital vid periodens början 707 766 778

Omräkningsdifferenser 0 0 0

Periodens resultat 37 26 –85

Summa förmögenhetsförändringar exkl. transak
tioner med bolagets ägare 37 26 –85

Aktieägartillskott, erhållna 17

Koncernbidrag –3

Utdelning –4  

Utgående eget kapital vid periodens slut 740 792 707
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Mkr
2008

sep–nov
2007

sep–nov
dec 2007–

nov 2008
2008

jan–aug

Kassaflöde från den löpande verksamheten 60 47 86 –35

Investeringar

Nettoinvestering i anläggningstillgångar –23 –40 –130 –86

Förvärv av dotterföretag 1

Förvärv/avyttring av kortfristiga placeringar –21 –21

Förvärv/avyttring av långfristiga placeringar 3 6

Kassaflöde från investeringsverksamheten –44 –39 –148 –80

Finansiering

Utdelning till aktieägare –4 –4

Upptagande av lån 47 47

Amortering av lån –42 –42

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –46 0 1 47

Periodens kassaflöde –30 8 –61 –68

Likvida medel vid periodens början 279 302 310 347

Likvida medel vid periodens slut 249 310 249 279

Kassa, bank och kortfristiga placeringar < 3 mån 249 310 249 279

Kostfristiga placeringar > 3 mån 21 0 21 0

270 310 270 279

Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag



80

FInanSIeLL  
InFOrmaTIOn

10

2008
sep–nov

2007
sep–nov

2008
jan–aug

2007
helår

Rörelseresultat, Mkr 38 38 –84 58

Rörelsemarginal, % 8,3 8,5 neg. 4,2

Jämförelsestörande poster som påverkat  
rörelseresultatet, Mkr 5 –22 –92 –22

Rörelsemarginal exkl. jämförelsestörande poster, % 7,2 13,5 1,0 5,8

Resultat före skatt, Mkr 39 39 –81 62

Vinst per aktie, före och efter utspädning, kr 1:53 1:10 –3:50 1:84

Vinst per aktie, före och efter utspädning, kr 1) 1:29 1:76 0:31 2:50

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 1,2) 4,5 12,9 3,8 10,3

Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 1,2) 3,7 10,0 neg. 5,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 60 47 –35 82

Kassaflöde efter investering i anläggningar, Mkr 37 7 –121 41

Nettofordran, Mkr 196 287 171 286

Soliditet, % 61,2 63,1 60,9 65,3

Eget kapital per aktie, kr 30:70 32:85 29:34 32:28

Medelantal anställda 490 531 503 517

Antal aktier vid periodens slut 3) 24 119 196 24 119 196 24 119 196 24 119 196

1) Exklusive jämförelsestörande poster som påverkar jämförbarheten mellan åren
2) Avser rullande 12 månader 
3) Vilket också motsvarar under perioden genomsnittligt antal aktier

Nyckeltal 
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Mkr
2008

sep–nov
2007

sep–nov
2008

jan–aug

Nettoomsättning 10

Kostnader för fastighetsförvaltning och sålda 
tjänster 0

Bruttoresultat 10 0 0

Administrationskostnader –11 –1

Rörelseresultat –1 0 –1

Övriga finansiella intäkter och kostnader 0

Resultat före skatt –1 0 –1

Skatt –1 0

Periodens resultat –2 0 –1

Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag

Mkr
2008

 30 nov
2007

30 nov
2008

31 aug

Materiella anläggningstillgångar 4 4

Finansiella anläggningstillgångar 538 547

Summa anläggningstillgångar 542 0 551

Omsättningstillgångar 50 0 33

SUMMA TILLGÅNGAR 592 0 584

Eget kapital 522 0 528

Långfristiga skulder 9

Kortfristiga skulder 70 47

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 592 0 584

Eventualförpliktelser 75 7

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag



82

FInanSIeLL  
InFOrmaTIOn

Cloetta AB (publ) • Org.nr. 556308-8144 • 590 69 Ljungsbro • Tel +46 (0)13-28 50 00 • Fax +46 (0)13-655 60 • www.cloetta.se

Om Cloetta

Cloetta grundades 1862 och är Nordens äldsta samt det enda större helsvenska konfektyrföretaget.  

Cloettas mest kända varumärken är Kexchoklad, Center, Plopp, Polly, Tarragona, Guldnougat, Bridge,  

Juleskum, Sportlunch och Extra Starka. Cloetta har två produktionsanläggningar, en i Ljungsbro och  

en i Alingsås. Cloettas nettoomsättning under perioden 1 september 2007 – 31 augusti 2008 uppgick  

proforma till cirka 930 MSEK. Cloettas aktie av serie B handlas från och med den 8 december 2008  

på NASDAQ OMX First North med E. Öhman J:or Fondkommission AB som Certified Adviser.

Publiceringstillfällen 2009 

Delårsrapport Q2 dec 2008 – feb 2009 23 mars 2009

Delårsrapport Q3 mars 2009 – maj 2009 23 juni 2009

Bokslutskommuniké sep 2008 – aug 2009 16 oktober 2009

Årsredovisning sep 2008 – aug 2009 vecka 49 2009

Årsstämma 2008/2009 18 december 2009

Delårsrapport Q1 sep – nov 2009 18 december 2009

Frågor besvaras av 
VD Curt Petri, mobil 070-593 21 69 eller av ekonomi direktör Kent Sandin, mobil 070-582 77 95. 

Årsredovisning och delårsrapporter publiceras även på www.cloetta.se
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Bildandet av koncernen genomfördes under juli 
och augusti 2008 då samtliga de dotterbolag, vilka 
enligt överenskommelsen om delningen av Cloetta 
Fazer ska tillhöra Cloetta, överfördes till Cloetta. 
De mest betydande rörelsedrivande bolagen som 
ingår i koncernen efter denna omstrukturering 
är Cloetta Sverige AB och AB Karamellpojkarna. 
Cloetta Sverige AB förvärvades av Cloetta genom 
apportemission den 25 juli 2008 och AB Karamell-
pojkarna förvärvades mot kontant betalning den 
29 augusti 2008. Som en del i omstruktureringen 
förvärvade Cloetta den 29 augusti 2008 bland an-
nat Cloetta Fazers samtliga fastigheter i Ljungsbro, 
inventarier samt de immateriella rättigheterna till 
varumärkena under paraplyvarumärkena Cloetta 
och Karamellpojkarna mot kontant vederlag.

De historiska finansiella rapporterna för koncer-
nen har upprättats enligt principerna för så kallad 
predecessors accounting från och med den 1 januari 
2005. Detta innebär att alla bolag som under år 
2008 överförts till Cloetta från Cloetta Fazer redo-
visas med sammanslagen historik från de överförda 
bolagen från och med den 1 januari 2005 utifrån 
de koncernmässiga värden som de har redovisats 
i Cloetta Fazer. AB Karamellpojkarna ingår dock 
från och med den 1 oktober 2007 då Cloetta Fazer 
förvärvade företaget. Mot bakgrund av att kon-
cernbildningen inbegriper företag under samma 
bestämmande inflytande så blir inte IFRS 3 Rörel-
seförvärv tillämplig.

Informationen i de historiska finansiella rappor-
terna baseras således på finansiella rapporter för de 
bolag som ingår i koncernen utifrån de koncernmäs-
siga värden de har redovisats till i Cloetta Fazer.

De immateriella rättigheterna till varumärkena 
under paraplyvarumärket Cloetta ingår i de his-
toriska finansiella rapporterna från och med den  
1 januari 2005 medan de immateriella rättighe-
terna till varumärkena under paraplyvarumärket 

Karamellpojkarna ingår från förvärvstidpunkten 
den 1 oktober 2007. I Cloetta Fazer redovisad 
goodwill hänförlig till verksamheten i koncernen 
har redovisats i de historiska finansiella rapporterna 
för koncernen som de ingått i från och med den 1 
januari 2005. 

Fastigheterna i Ljungsbro, i vilka Cloetta Sve-
rige AB bedrivit sin verksamhet, har till och med 
den 28 augusti 2008 tillhört Cloetta Fazer. Cloetta 
Sverige AB har hyrt dessa fastigheter. Bolaget har 
bedömt att leasingavtalen varit operationella. Mot 
denna bakgrund redovisas fastigheterna i koncer-
nens historiska finansiella rapporter först i samband 
med att de förvärvades den 29 augusti 2008. 

De historiska finansiella rapporterna har upp-
rättats i enlighet med International Financial Re-
porting Standards (IFRS) sådana de har antagits 
av EU. De standarder och tolkningsuttalanden 
som tillämpas är de som är gällande per 31 augusti 
2008 och som då antagits av EU. Detta innebär 
att en anpassning till IFRS har gjorts av bolagens 
räkenskaper vid intagande i koncernens historiska 
finansiella rapporter mot bakgrund av att de har 
tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Historiska finansiella rapporter

Nedan presenteras de historiska finansiella rapporterna för koncernen för räkenskaps-
åren 1 januari–31 december 2005, 2006 och 2007 samt 1 januari–31 augusti 2008.

HISTOrISka  
FInanSIeLLa raPPOrTer
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Historiska finansiella rapporter
Resultaträkningar koncernen

MSeK not
2008

1 jan–31 aug
2007

1 jan–31 dec
2006

1 jan–31 dec
2005

1 jan–31 dec

nettoomsättning 2 838 1 368 1 362 1 418

kostnad sålda varor –598 –954 –903 –947

Bruttoresultat 240 414 459 471

Övriga rörelseintäkter 6 0 3 0

Försäljningskostnader –289 –287 –258 –255

administrationskostnader –41 –69 –65 –75

Övriga rörelsekostnader 0 0 –4 –1

Rörelseresultat 3, 4, 24, 25 –84 58 135 140

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 7 8 4 3

Finansiella kostnader –4 –4 –4 –3

Finansnetto 5 3 4 0 0

Resultat före skatt –81 62 135 140

Skatter 6 –4 –18 –40 –41

åRetS ReSULtAt –85 44 95 99

resultat per aktie före och efter utspädning –3:50 1:84 3:92 4:11

Kommentarer till resultaträkningen
Väsentliga poster som påverkar jämförbarheten mellan åren ingår i resultatet enligt följande:

MSeK not
2008

1 jan–31 aug
2007

1 jan–31 dec
2006

1 jan–31 dec
2005

1 jan–31 dec

Kostnad för sålda varor

Personalneddragning –13

avveckling norrköpingsfabriken –2 -21

Summa kostnad för sålda varor – –13 –2 -21

Försäljnings- och administrationskostnader

nedskrivning goodwill –90

Omstruktureringskostnader delning Cloetta Fazer –2

Personalneddragning –9

avveckling norrköpingsfabriken –1

Summa försäljnings- och administrationskostnader –92 –9 – –1

effekt på rörelseresultatet –92 –22 –2 –22

Skatt 0 6 0 6

effekt på årets resultat –92 –16 –2 –16
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MSeK not
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

tiLLgångAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 7 144 234 235 236

materiella anläggningstillgångar 8 397 317 269 255

Finansiella placeringar 4 6 1 4

Fordringar hos koncernföretag 0 5 6 6

Summa anläggningstillgångar 545 562 511 501

omsättningstillgångar

Varulager 10 153 118 118 105

kundfordringar 18 136 150 129 128

Fordringar hos koncernföretag 11, 20 300 347 376 369

Skattefordran 11 6 15 17

Övriga kortfristiga fordringar 0 1 2 6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 7 8 8

Likvida medel 11, 18 7 1 1 1

Summa omsättningstillgångar 617 630 649 634

SUMMA tiLLgångAR 1 162 1 192 1 160 1 135

SKULDeR oCH eget KAPitAL

eget kapital

aktiekapital 12, 13 100 100 100 100

Övrigt tillskjutet kapital 428 428 428 428

reserver 0 0 0 0

Balanserat resultat inklusive årets resultat 179 250 246 191

Summa eget kapital 707 778 774 719

Långfristiga skulder 

avsättning för pensioner och liknande 

förpliktelser 14 65 62 55 53

uppskjutna skatteskulder 6 122 122 124 113

Övriga avsättningar 15 11 14 0 0

Summa långfristiga skulder 198 198 179 166

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 47 – – –

Leverantörsskulder 72 55 64 74

Skulder till koncernföretag 20 20 64 50 77

Övriga kortfristiga skulder 7 6 6 6

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 109 88 87 92

avsättningar 15 2 3 0 1

Summa kortfristiga skulder 257 216 207 250

SUMMA SKULDeR oCH eget KAPitAL 1 162 1 192 1 160 1 135

Historiska finansiella rapporter
Balansräkningar koncernen

HISTOrISka  
FInanSIeLLa raPPOrTer
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MSeK
Aktie

kapital

Övrigt
tillskjutet

kapital

Balanserat
resultat inkl . 

årets resultat 

totalt
eget 

kapital

ingående eget kapital 2005-01-01 100 428 187 715

Omräkningsdifferenser 0

Summa förmögenhetsförändringar redovisade 
   direkt mot eget kapital exkl. transaktioner med 
   bolagets ägare – – 0 0

årets resultat 2005 99 99

Summa förmögenhetsförändringar exkl. 
   transaktioner med bolagets ägare – – 99 99

koncernbidrag –40 –40

utdelning –55 –55

eget kapital 2005-12-31 100 428 191 719

Omräkningsdifferenser 0 0

Summa förmögenhetsförändringar redovisade 
   direkt mot eget kapital exkl. transaktioner med
   bolagets ägare – – 0 0

årets resultat 2006 95 95

Summa förmögenhetsförändringar exkl. 
   transaktioner med bolagets ägare – – 95 95

koncernbidrag –20 –20

utdelning –20 –20

eget kapital 2006-12-31 100 428 246 774

Omräkningsdifferenser 0 0

Summa förmögenhetsförändringar redovisade
   direkt mot eget kapital exkl. transaktioner med 
   bolagets ägare – – 0 0

årets resultat 2007 44 44

Summa förmögenhetsförändringar exkl. 
   transaktioner med bolagets ägare – – 44 44

utdelning –40 –40

eget kapital 2007-12-31 100 428 250 778

Omräkningsdifferenser 0

Summa förmögenhetsförändringar redovisade
   direkt mot eget kapital exkl. transaktioner med 
   bolagets ägare

– – 0 0

årets resultat 2008 –85 –85

Summa förmögenhetsförändringar exkl. 
   transaktioner med bolagets ägare – – –85 –85

aktieägartillskott, erhållna 17 17

koncernbidrag –3 –3

eget kapital 2008-08-31 100 428 179 707

Historiska finansiella rapporter
Förändringar i eget kapital koncernen
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2008 2007 2006 2005
MSeK not 1 jan–31 aug 1 jan–31 dec 1 jan–31 dec 1 jan–31 dec

Den LÖPAnDe VeRKSAMHeten

rörelseresultat –84 58 135 140

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 17 114 51 32 44

erhållen ränta 7 8 4 3

erlagd ränta –4 –4 –4 –3

Betald inkomstskatt –14 –13 –19 –23

19 100 148 161

Ökning/minskning av varulager –34 7 –13 7

Ökning/minskning av rörelsefordringar 13 –13 4 40

Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder –33 –12 –15 49

Kassaflöde från den löpande verksamheten –35 82 124 257

inVeSteRingSVeRKSAMHeten

Investeringar i anläggningstillgångar –86 –41 –43 –40

Sålda  anläggningstillgångar 0 0 0 4

Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar 6 –3 1 –3

Kassaflöde från investeringsverksamheten –80 –44 –42 –39

FinAnSieRingSVeRKSAMHeten

upptagande av lån 47 – – –

utbetalt koncernbidrag – –28 –55 –

utbetald utdelning – –40 –20 –55

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47 –68 –75 –55

ÅREtS	KaSSaflödE –68 –30 7 163

Likvida medel vid årets början 347 377 370 207

Likvida medel vid årets slut 11 279 347 377 370

Historiska finansiella rapporter
Kassaflödesanalys koncernen
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Not	1				Väsentliga	redovisnings-	och		
värderingsprinciper

ALLMänt
Cloetta är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Linkö-
ping, Sverige.

ÖVeRenSStäMMeLSe MeD noRMgiVning oCH LAg
Detta är den första koncernredovisning som har upprättats 
för koncernen. Koncernredovisningen har upprättats i enlig-
het med International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) 
samt de tolkningsuttalanden från International Financial Re-
porting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de har 
antagits av EU. De standarder och tolkningsuttalande som til-
lämpas är de som är gällande per 31 augusti 2008 och som då 
antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 1.1 Kompletterande redovisningregler för 
koncerner tillämpats. 

FÖRUtSättningAR ViD UPPRättAnDe AV  
KonCeRnenS FinAnSieLLA RAPPoRteR
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffnings-
värden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värde-
rats till verkligt värde enligt nedan angivna redovisningsprinciper.

Moderbolagets funktionella valuta är SEK som även utgör rap-
porteringsvaluta för moderbolaget och för koncernen. Det innebär 
att de finansiella rapporterna presenteras i SEK. Samtliga belopp, 
om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljontal. 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS 
kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskatt-
ningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av re-
dovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagan-
dena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Re-
sultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan 
för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder 
som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkligt utfall 
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. 
Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen 
görs, om ändringen endast påverkat denna period, eller i den 
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen på-
verkar både aktuell och framtida perioder. 

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen 
av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rap-
porterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsent-
liga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs 
närmare i not 22.

De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har 
tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i 
koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan.

nyA iFRS oCH toLKningAR SoM ännU inte  
BÖRJAt tiLLäMPAS
En ny standard för segmentsrapportering, IFRS 8 Operating 
Segments, träder i kraft år 2009 och kommer att innebära öka-

de upplysningskrav. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår 
som inleds den 1 januari 2009 eller senare.

Den omarbetade standarden IAS 1 Utformning av finansiella 
rapporter medför att presentationen av de finansiella rapporter-
na förändras i några avseenden samt att nya, icke-obligatoriska, 
benämningar för rapporterna föreslås. Ändringen påverkar inte 
bestämningen av de belopp som rapporteras. Den ändrade IAS 
1 ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 
eller senare. 

De omarbetade standarderna IFRS 3 Rörelseförvärv och änd-
rad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter 
medför ändringar avseende koncernredovisning och redovisning 
av förvärv. De omarbetade standarderna ska tillämpas på räken-
skapsår som påbörjas den 1 juli 2009 eller senare. 

SegMentSRAPPoRteRing
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierad del av kon-
cernen som antingen tillhandahåller varor eller tjänster (rö-
relsegrenar), eller varor och tjänster inom en viss ekonomisk 
omgivning (geografiskt område), som är utsatta för risker och 
möjligheter som skiljer sig från andra segment. Den primära 
indelningsgrunden för koncernens segment är geografiska 
marknader. Verksamheten omfattar inte flera rörelsegrenar 
utan den bedrivna rörelsen ses som en enhet. De geografiska 
marknaderna är fördelade på Norden och övriga marknader. 
Försäljningen i Norden utgör för vardera år under perioden 
2005–2008 cirka 98 procent av den totala försäljningen. Ef-
tersom försäljningen på övriga marknader är marginell läm-
nas ingen segmentsindelad information. För upplysningar om 
omsättnings- och resultatutveckling samt finansiell ställning 
hänvisas därmed till koncernens resultat- och balansräkningar 
samt kassaflödesanalyser.

KLASSiFiCeRing M M
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt vä-
sentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 
efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt 
enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 
tolv månader räknat från balansdagen.

KonSoLiDeRingSPRinCiPeR
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande in-
flytande från Cloetta. Bestämmande inflytande innebär direkt 
eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och 
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid 
bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, be-
aktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan 
utnyttjas eller konverteras.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden i enlighet 
med IFRS 3. Observera dock att i samband med koncernbild-
ningen så har inte IFRS 3 varit tillämplig, vilket redogörs för 
nedan i detta delavsnitt. Förvärvsmetoden innebär att förvärv 
av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom 
koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och 
övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncern-
mässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys 

Historiska finansiella rapporter
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i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaff-
ningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet 
på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt 
övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaffnings-
värdet för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen utgörs av 
summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för erlagda 
tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder och för emitte-
rade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte 
mot de förvärvade nettotillgångarna, samt transaktionskostna-
der som är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv 
där anskaffningskostnaden överstiger det verkliga värdet av 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventual-
förpliktelser som redovisas separat, redovisas skillnaden som 
goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i 
resultaträkningen.

Dotterföretags finansiella rapporter inkluderas i koncernre-
dovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum 
då det bestämmande inflytandet upphör.

Mot bakgrund av att koncernbildningen inbegriper företag 
under samma bestämmande inflytande så har inte IFRS 3 Rö-
relseförvärv varit tillämplig i detta avseende. Konsolideringen 
har istället upprättats enligt principerna för så kallad predeces-
sors accounting från och med 1 januari 2005. Detta innebär att 
alla bolag som under år 2008 överförts till Cloetta från Cloetta 
Fazer redovisas med sammanslagen historik från de överförda 
bolagen från och med den 1 januari 2005 utifrån de koncern-
mässiga värden som de har redovisats i Cloetta Fazer. AB Ka-
ramellpojkarna ingår dock från och med 1 oktober 2007 då 
Cloetta Fazer förvärvade företaget.

De immateriella rättigheterna till varumärkena under det så 
kallade paraplyvarumärket Cloetta ingår i de historiska finan-
siella rapporterna från och med 1 januari 2005. I Cloetta Fazer 
redovisad goodwill hänförlig till verksamheten i Cloetta-koncer-
nen har redovisats i de historiska finansiella rapporterna för kon-
cernen som de har ingått från och med den 1 januari 2005.

tRAnSAKtioneR SoM SK A eLiMineRAS ViD  
KonSoLiDeRing
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostna-
der och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från 
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimi-
neras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. 
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealise-
rade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon 
indikation på nedskrivningsbehov.

UtLänDSK VALUtA
transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsda-
gen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas 
om till den funktionella valutan till den valutakurs som före-
ligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkningarna redovisas i resultaträkningen. 

Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska mil-
jöer där de i koncernen ingående bolagen bedriver sin verksam-
het. Moderbolagets funktionella valuta, tillika rapporterings-
valuta, är SEK. Koncernens rapporteringsvaluta är SEK.

Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive good-
will och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräk-
nas till SEK till den valutakurs som råder på balansdagen. In-
täkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till SEK 
till en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurser-
na vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferen-
ser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter 
redovisas direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv. Vid 

avyttring av en utlandsverksamhet realiseras de till verksamhe-
ten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna efter av-
drag för eventuell valutasäkring i koncernens resultaträkning.

intäKteR
Försäljning av varor
Intäkter från försäljning av varor till kund redovisas i samband 
med leveransen och i enlighet med leveransvillkoren. Generellt 
innebär det att de ekonomiska fördelar och risker som är för-
knippade med varan har överförts på kunden. Om det råder be-
tydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader 
eller risk för returer och om säljaren behåller ett engagemang 
i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med 
ägandet sker ingen intäktsföring. Försäljningen redovisas netto 
efter avdrag för mervärdeskatt och rabatter.

Övriga rörelseintäkter
Övriga intäkter utgörs främst av valutakursvinster hänförliga 
till rörelsen samt reavinster från sålda anläggningar. 

Statliga stöd
Statliga stöd redovisas i balansräkningen som upplupen intäkt 
när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att er-
hållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är 
förknippade med bidraget. Statliga stöd utgörs under perioden 
2005–2008 av exportbidrag vid försäljning av livsmedelsrelate-
rade varor till länder utanför EU. Bidraget hänför sig främst till 
råvarorna socker och mjölk. Bidraget redovisas i resultaträk-
ningen som reduktion av kostnad för sålda varor.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade med-
el (inklusive finansiella tillgångar som kan säljas), utdelnings-
intäkter, vinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan 
säljas, vinst vid värdeförändring på finansiella tillgångar värde-
rade till verkligt värde via resultaträkningen samt sådana vin-
ster på säkringsinstrument som redovisas i resultaträkningen. 

Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt ef-
fektivräntemetoden (se nedan). Utdelningsintäkter redovisas  
när rätten till att erhålla utdelning fastställts. Resultatet från 
avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker 
och fördelar som är förknippade med ägandet av instrumentet 
överförts till köparen och koncernen inte längre har kontroll 
över instrumentet. 

Finansiella kostnader består av ränteeffekt vid upplösning av 
nuvärdesberäkning av avsättningar, förlust vid värdeförändring på 
finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen, nedskrivning av finansiella tillgångar samt sådana förlus-
ter på säkringsinstrument som redovisas i resultaträkningen. 

Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.
Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskat-

tade framtida in- och utbetalningarna under ett finansiellt 
instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens 
eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar 
alla avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är 
en del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra 
över- och underkurser. 

Koncernen och moderbolaget aktiverar inte ränta i tillgång-
ars anskaffningsvärden.

SK AtteR
Inkomstskatter utgörs av aktuell och uppskjuten skatt. In-
komstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underlig-
gande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid till-
hörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till 
tidigare perioder. 
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Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Värdering-
en av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på 
tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansda-
gen. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig good-
will och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotterfö-
retag då koncernen kan styra tidpunkten för återföring av dessa 
och det är sannolikt att dessa inte återförs inom en överskådlig 
tid. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla tempo-
rära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den 
mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. 
Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte 
längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. 

FinAnSieLLA inStRUMent
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen in-
kluderar på tillgångssidan likvida medel, övriga kortfristiga 
placeringar, kundfordringar, aktier och andra eget kapitalin-
strument. På skuldsidan redovisas leverantörsskulder och låne-
skulder. 

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffnings-
värde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för 
transaktionskostnader förutom för de instrument som tillhör 
kategorin finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde 
via resultaträkningen. Redovisning sker därefter beroende på 
hur de har klassificerats enligt de kriterier som anges nedan.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-
räkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga 
villkor. En finansiell tillgång (eller del av finansiell tillgång) 
avförs från balansräkningen när risken och rätten att erhålla 
kassaflöde från instrumentet upphör eller har överförts till an-
nan part. En finansiell skuld (eller del av finansiell skuld) avförs 
från balansräkningen när skulden har reglerats eller betalats. 
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på af-
färsdagen förutom i de fall bolaget förvärvar eller avyttrar note-
rade värdepapper, då tillämpas redovisning per likviddagen.

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns 
objektiva indikationer på att en finansiell tillgång eller grupp 
av finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning.

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart till-
gängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande insti-
tut. Banktillgodohavande avser främst saldo på ett underkonto 
i den kontostruktur där Cloetta Fazer är huvudkontoinneha-
vare. Tillgodohavande redovisas som fordran koncernföretag.

IAS 39 klassificerar finansiella instrument i kategorier. Klas-
sificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella 
instrumentet. Företagsledningen bestämmer klassificering vid 
ursprunglig anskaffningstidpunkt. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen
Finansiella tillgångar tillhörande denna kategori utgörs av till-
gångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klassifice-
ras som innehav för handel om den förvärvas i syfte att säljas på 
kort sikt. Derivat klassificeras som innehav för handel utom då 
de används för säkringsredovisning. Tillgångar i denna kate-
gori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar 
redovisade i resultaträkningen. 

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som 
inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar 
och som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar 
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaff-
ningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid 

anskaffningstidpunkten. Kundfordran redovisas till det belopp 
som beräknas inflyta, dvs efter avdrag för osäkra fordringar.

Finansiella tillgångar som kan säljas
I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella 
tillgångar som inte klassificeras i någon annan kategori eller 
finansiella tillgångar som koncernen initialt valt att klassificera 
i denna kategori. Innehav av aktier och andelar som inte re-
dovisas som dotterföretag eller intressesföretag redovisas här. 
Värdeförändringar redovisas mot eget kapital.

Andra finansiella skulder
Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Skulder med en förväntad löptid 
längre än ett år redovisas som långfristiga medan kortfristiga 
skulder har en löptid kortare än ett år. Leverantörsskulder klas-
sificeras i kategorin andra finansiella skulder. Leverantörsskul-
der har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering 
till nominellt belopp.

DeRiVAt oCH SäKRingSReDoViSning
transaktionsexponering
För att minska riskerna för valutaexponeringar terminssäkras 
koncernens nettoflöden för en period av nio till tolv månader 
framåt i tiden. Matchningen av terminskontrakten mot under-
liggande flöden uppfyller inte kraven för säkringsredovisning. 
Värdeförändringar på derivatinstrument redovisas därmed di-
rekt i resultaträkningen som intäkter respektive kostnader inom 
rörelseresultatet eller inom finansnettot baserat på huruvida an-
vändningen relateras till en rörelsepost eller en finansiell post. 

nettoinvesteringar
För närvarande sker ingen säkring av nettoinvesteringar i ut-
ländska dotterföretag (nettotillgångar inklusive goodwill).

MAteRieLLA AnLäggningStiLLgångAR
ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till an-
skaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången 
för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlig-
het med syftet med anskaffningen. Lånekostnader ingår inte i 
anskaffningsvärdet. Redovisningsprinciper för nedskrivningar 
framgår nedan. 

Materiella anläggningstillgångar som består av delar med 
olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter 
av materiella anläggningstillgångar.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller 
när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning 
eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust 
som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång 
utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens 
redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. 
Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad. 

Leasade tillgångar
Leasade tillgångar redovisas enligt IAS 17. Leasing klassificeras 
i koncernredovisningen antingen som finansiell eller opera-
tionell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska 
riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt 
väsentligt är överförda till leasetagaren. Kvarstår risken hos ut-
hyraren redovisas avtalen som operationell leasing. Tillgångar 
som förhyrs enligt finansiella leasingavtal representerar i kon-
cernen ett förhållandevis ringa värde. Dessa avtal redovisas där-
med som operationella. Vid operationell leasing kostnadsförs 
leasingavgiften över löptiden med utgångspunkt från nyttjan-
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det, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som 
leasingavgift under året.

tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om 
det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är för-
knippade med tillgången kommer att komma företaget till del 
och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den 
period de uppkommer. 

Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift 
läggs till anskaffningsvärdet är om utgiften avser utbyten av 
identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana ut-
gifter aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs 
utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redo-
visade värden på utbytta komponenter, eller delar av kompo-
nenter, utrangeras och kostnadsföres i samband med utbytet. 
Reparationer kostnadsföres löpande.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod, mark skrivs inte av. Koncernen tillämpar kompo-
nentavskrivning vilket innebär att komponenternas bedömda 
nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. 

Beräknade nyttjandeperioder;
Byggnader, rörelsefastigheter  20–40 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar     5–20 år
Inventarier, verktyg och installationer  5–10 år
Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs 
årligen.

iMMAteRieLLA tiLLgångAR
goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ack-
umulerade nedskrivningar. Goodwill representerar skillnaden 
mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga 
värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Good-
will fördelas till kassagenererande enheter och testas årligen el-
ler när det föreligger en indikation om nedskrivningsbehov.

Varumärken
Varumärken avser i huvudsak av koncernen indirekt förvärvade 
varumärken vid förvärv av bolag. Dessa varumärken har ingen 
bestämd nyttjandeperiod. Värdet prövas årligen i likhet med 
goodwill för eventuellt nedskrivningsbehov eller när det finns 
en indikation som föranleder ny prövning.

Forskning och utveckling
Forsknings- och utvecklingskostnader (”FoU”) kostnadsförs 
när de infaller. Det utvecklingsarbete som bedrivs i koncernen 
hänför sig i huvudsak till produkter tillhörande gruppen priori-
terade varumärken. Arbetet omfattar främst breddning av pro-
duktsortimentet genom förnyelse av förpackningsdesign och 
framtagning av varianter på storlekar och smaker. Utvecklings-
arbetet utgör en kontinuerlig process varför värdet av enskilda 
aktiviteter är svårbedömda.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen 
redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar. Nedlagda kostnader för internt ge-
nererad goodwill och internt genererade varumärken redovisas 
i resultaträkningen när kostnaden uppkommer.

tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar 
redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar 

de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången 
till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de 
uppkommer.

Avskrivning
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över im-
materiella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte 
sådana nyttjandeperioder är obestämda. Goodwill och imma-
teriella tillgångar med en obestämd nyttjandeperiod prövas för 
eventuellt nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikatio-
ner uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat 
i värde. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från 
det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade 
nyttjandeperioderna är för licenser 3–5 år.

VARULAgeR
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det upp-
skattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter 
avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för 
att åstadkomma en försäljning. Anskaffningsvärdet för varula-
ger beräknas genom tilllämpning av först in-först ut-metoden 
(FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet 
av lagertillgångarna och transport av dem till deras nuvarande 
plats och skick. För egentillverkade halv- och helfabrikat består 
anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skä-
lig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering tas 
hänsyn till normalt kapacitetsutnyttjande.

neDSKRiVningAR
De redovisade värdena för koncernens tillgångar – med undan-
tag för tillgångar för försäljning och avyttringsgrupper redovi-
sade enligt IFRS 5, varulager och uppskjutna skattefordringar 
– prövas vid varje balansdag, alternativt tidigare om indikation 
finns, för att bedöma om det föreligger ett nedskrivningsbe-
hov. Om någon sådan indikation finns beräknas tillgångens 
återvinningsvärde. IAS 36 tillämpas för prövning av nedskriv-
ningsbehov för andra tillgångar än finansiella tillgångar vilka 
prövas enligt IAS 39. För undantagna tillgångar enligt ovan 
prövas värderingen enligt respektive standard.

Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflö-
den till en enskild tillgång ska vid prövning av nedskrivnings-
behov tillgångarna grupperas till den lägsta nivå där det går 
att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden (en så kallad 
kassagenererande enhet). En nedskrivning redovisas när en 
tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde över-
stiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultat-
räkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kas-
sagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand 
till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av 
övriga tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter). 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus 
försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en dis-
konteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är 
förknippad med den specifika tillgången. 

Nedskrivningsprövning avseende finansiella tillgångar avser 
tillgångar som klassificerats som tillgångar som kan säljas samt 
lånefordringar och kundfordringar.

återföring av nedskrivningar
En nedskrivning reverseras om det både finns en indikation 
på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har 
skett förändring i de antaganden som låg till grund för be-
räkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill 
återförs dock aldrig. En nedskrivning återförs endast i den 
utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte 
överstiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft, 
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med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om någon ned-
skrivning inte hade gjorts.

eRSättningAR tiLL AnStäLLDA 
Avgiftsbestämda planer
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där 
företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit 
sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pen-
sion på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett 
försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 
Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken 
(att ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken 
(att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga 
för att ge de förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser 
avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt företaget under en period.

Förmånsbestämda planer
Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda pla-
ner beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av 
den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin 
anställning i både innevarande och tidigare perioder. Beräk-
ningen utförs av en kvalificerad aktuarie med användande av 
den så kallade Projected Unit Credit-metoden i syfte att fast-
ställa nuvärdet av förpliktelserna för respektive plan. Beräk-
ningarna baseras på de antaganden som fastställts i anslutning 
till bokslutstillfället. Förpliktelserna värderas till nuvärdet av 
förväntade utbetalningar med beaktande av inflation, förvän-
tade framtida löneökningar och med en diskonteringsränta 
som motsvarar räntan på förstklassiga företags- eller stats-
obligationer med en återstående löptid som motsvarar aktuella 
åtaganden. För planer som är fonderade minskas det beräknade 
nuvärdet med verkligt värde på förvaltningstillgångarna.

Vid fastställandet av förpliktelsens nuvärde och verkligt 
värde på förvaltningstillgångar kan det uppstå aktuariella vin-
ster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det 
verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagandet, 
eller genom att antagandena ändras. Vid redovisning av dessa 
vinster och förluster tillämpas korridorregeln vilket innebär att 
den del av de ackumulerade aktuariella vinsterna och förluster-
na som överstiger 10 procent av det största av förpliktelsernas 
nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas 
i resultatet över den förväntade genomsnittliga återstående 
tjänstgöringstiden för de anställda som omfattas av planen. I 
övrigt beaktas inte aktuariella vinster och förluster.

Om beräkningen leder till en tillgång begränsas det redovi-
sade värdet på tillgången till nettot av oredovisade aktuariella 
förluster och oredovisade kostnader för tjänstgöring under ti-
digare perioder och nuvärdet av framtida återbetalningar från 
planen eller minskade framtida inbetalningar till planen. När 
ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel av den 
ökade ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgör-
ing under tidigare perioder som en kostnad i resultaträkningen 
linjärt fördelad över den genomsnittliga perioden tills ersätt-
ningarna är helt intjänade. Om ersättningen är fullt ut intjänad 
redovisas en kostnad i resultaträkningen direkt.

När det finns en skillnad mellan hur pensionskostnaden 
fastställs i juridisk person och koncern redovisas en avsättning 
eller fordran avseende särskild löneskatt baserat på denna skill-
nad. Avsättningen eller fordran nuvärdesberäknas ej. Nettot av 
ränta på pensionsskulder och förväntad avkastning på tillhö-
rande förvaltningstillgångar redovisas i finansnettot. Övriga 
komponenter redovisas i rörelseresultatet. 

Förmånsbestämda pensionsplaner i Sverige avser främst ITP-
planen för tjänstemän. Den största delen finansieras genom 
kontoavsättning vilken tryggats genom en kreditförsäkring i 
Försäkringsbolaget Pensionsgaranti (FPG) och administreras av 

Pensionsregistreringsinstitutet (PRI). En viss del administreras 
av Alecta. Denna del omfattar flera arbetsgivare och redovisas 
som en avgiftsbestämd plan, eftersom tillräcklig information 
inte kan erhållas för att beräkna Cloettas del i planen.

ersättningar vid uppsägning
En avsättning för kostnad i samband med uppsägningar av per-
sonal redovisas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, 
utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell 
detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala 
tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för 
att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är 
sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet 
anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt 
kan uppskattas.

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskon-
tering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna 
erhålls.

En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för 
vinstandels- och bonusbetalningar när koncernen har en gäl-
lande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana be-
talningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och 
förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt.

AVSättningAR
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har 
en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en 
inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekono-
miska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 
samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas 
avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida 
kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella 
marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är til-
lämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

omstrukturering
En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen 
har fastställt en utförlig och formell omstruktureringsplan och 
omstruktureringen antingen har påbörjats eller blivit offent-
ligt tillkännagiven. Ingen avsättning görs för framtida rörelse-
kostnader.

eVentUALFÖRPLiKteLSeR
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åta-
gande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst 
bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller 
när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld el-
ler avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas.
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Not	4		Personalkostnader	och	antal	anställda

MSeK
2008

1 jan–31 aug
2007

1 jan–31 dec
2006

1 jan–31 dec
2005

1 jan–31 dec

Löner och ersättningar

Ledande befattningshavare

– Sverige 7 10 11 11

varav tantiem 1 1 1 1

Övriga anställda

– Sverige 104 150 160 167

totala löner och ersättningar 111 160 171 178

Pensionskostnader

Ledande befattningshavare

– avgiftsbestämda planer 1 2 2 2

– Förmånsbestämda planer 1 1 1 1

2 3 3 3

Övriga anställda

– avgiftsbestämda planer 8 24 10 14

– Förmånsbestämda planer 3 7 4 2

11 31 14 16

totala pensionskostnader 13 34 17 19

Övriga sociala kostnader samtliga 37 54 58 65

totalt 161 248 246 262

medelantalet anställda

– Sverige 503 517 534 616

(varav kvinnor) (263) (284) (294) (353)
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Not	3		avskrivningar

MSeK
2008

1 jan–31 aug
2007

1 jan–31 dec
2006

1 jan–31 dec
2005

1 jan–31 dec

Immateriella rättigheter 1 1 3 3

Byggnader 1 1 0 0

maskiner 25 34 31 36

Inventarier 2 1 1 3

29 37 35 42

nedskrivningar (+)/återföring av nedskrivningar (–) 
  fördelade per tillgång:

Goodwill 90 – – –

maskiner – – –4 3

90 0 –4 3

Avskrivningar har fördelats per funktion på följande sätt:

kostnad för sålda varor 27 34 31 38

administrationskostnader 2 3 4 4

29 37 35 42

nedskrivningar (+)/återföring av nedskrivningar (–) har 
fördelats per funktion på följande sätt:

kostnad för sålda varor – – –4 3

Försäljningskostnader 90 – – –

90 – –4 3

Not	2		Intäkternas	fördelning

MSeK
2008

1 jan–31 aug
2007

1 jan–31 dec
2006

1 jan–31 dec
2005

1 jan–31 dec

nettoomsättning

Varuförsäljning 838 1 368 1 362 1 418
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Forts not 4

MSeK
2008

1 jan–31 aug
2007

1 jan–31 dec
2006

1 jan–31 dec
2005

1 jan–31 dec

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

andel kvinnor,%
Styrelsen 33 20 25 29

Övriga ledande befattningshavare 20 25 25 17

Not	5		finansiella	intäkter	och	kostnader

MSeK
2008

1 jan–31 aug
2007

1 jan–31 dec
2006

1 jan–31 dec
2005

1 jan–31 dec

ränteintäkter avseende räntebärande fordringar 
   koncernföretag 7 8 4 2

ränteintäkter avseende övriga räntebärande fordringar 0 0 0 1

Ränteintäkter 7 8 4 3

räntekostnader avseende övriga räntebärande skulder1 –3 –4 –3 –3

räntekostnader avseende räntebärande skulder
   koncernföretag

–1 0 –1 0

Räntekostnader –4 –4 –4 –3

Finansnetto 3 4 0 0
1) avser finansiella poster bestående av dröjsmålsräntor samt räntekostnader på PrI-skuld.

Not	6		Skatter

MSeK
2008

1 jan–31 aug
2007

1 jan–31 dec
2006

1 jan–31 dec
2005

1 jan–31 dec

Skatt på årets resultat fördelar sig enligt följande 

aktuell skatt 
Svensk inkomstskatt –10 –22 –28 –34

uppskjuten skatt
Sverige 6 4 –12 –7

–4 –18 –40 –41

årets skattekostnad motsvarar en effektiv skattesats på, % –5,1 29,0 29,6 29,2

Skillnaden mellan effektiv skattesats och den lagstadgade 
   skattesatsen i Sverige, 28%, består av följande poster

Svensk skattesats, % 28,0 28,0 28,0 28,0

nedskrivning goodwill, % –31,3 – – –

ej skattepliktiga intäkter, % 1,4 –0,6 –0,3 –1,4

ej avdragsgilla kostnader samt övriga poster, % –3,2 1,6 1,9 2,6

Redovisad effektiv skattesats, % –5,1 29,0 29,6 29,2

Uppskjutna skatteskulder (+)/fordringar (–) fördelar sig till
   följande poster

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 77 71 62 58

Övriga obeskattade reserver 47 57 59 53

underskottsavdrag –1 –1 – –

Övriga temporära skillnader –1 –5 3 2

122 122 124 113

ej redovisade uppskjutna skattefordringar uppgår per balansdagen för respektive år till 0 Sek. 

uppskjuten skatt för år 2008 som har redovisats mot eget kapital uppgår till 6 mSek och avser övertagna uppskjutna 
skatteskulder i samband med övertagande av materiella anläggningstillgångar från Cloetta Fazer. Beloppet redovi-
sas netto med erhållna aktieägartillskott. 

Temporära skillnader för år 2007 i tabellen ovan har påverkats av uppskjutna skattefordringar och uppskjutna 
skatte skulder som ingick i förvärvet av aB karamellpojkarna om netto 2 mSek.
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Not	7		Immateriella	tillgångar

MSeK goodwill 1 Varumärken 2 Licenser3 totalt

anskaffningsvärden
Ingående balans 2005-01-01 181 50 16 247

Investeringar 2 2

Utgående balans 2005-12-31 181 50 18 249

ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2005-01-01 0 0 –10 –10

årets avskrivningar –3 –3

Utgående balans 2005-12-31 0 0 –13 –13

redovisade värden
2005-01-01 181 50 6 237

2005-12-31 181 50 5 236

anskaffningsvärden
Ingående balans 2006-01-01 181 50 18 249

Investeringar 2 2

Omklassificeringar 0 0

Utgående balans 2006-12-31 181 50 20 251

ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2006-01-01 0 0 –13 –13

årets avskrivningar –3 –3

Utgående balans 2006-12-31 0 0 –16 –16

redovisade värden
2006-01-01 181 50 5 236

2006-12-31 181 50 4 235

anskaffningsvärden
Ingående balans 2007-01-01 181 50 20 251

Investeringar 0

Utgående balans 2007-12-31 181 50 20 251

ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2007-01-01 0 0 –16 –16

årets avskrivningar –1 –1

Utgående balans 2007-12-31 0 0 –17 –17

redovisade värden
2007-01-01 181 50 4 235

2007-12-31 181 50 3 234

anskaffningsvärden
Ingående balans 2008-01-01 181 50 20 251

Investeringar 1 1

Utgående balans 2008-08-31 181 50 21 252

ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2008-01-01 0 0 –17 –17

årets avskrivningar –1 –1

årets nedskrivning –90 –90

Utgående balans 2008-08-31 –90 0 –18 –108

redovisade värden
2008-01-01 181 50 3 234

2008-08-31 91 50 3 144

1) avser koncernmässig goodwill som hänförs till förvärvet av Candelia aB 1998.
2)  avser varumärken som hänförs till förvärvet av Candelia aB 1998.
3)  avser aktiverade utgifter för programvaror.
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nedskrivningsprövningar för kassagenererande 

enheter innehållande goodwill och varumärken
Goodwill och bokfört värde på varumärkena i koncernen här-
rör sig till förvärvet av Candelia AB år 1998. Dessa varumärken 
har överlåtits och goodwill har tillförts koncernen i samband 
med bildandet av koncernen före den 31 augusti 2008. Ge-
nom förvärvet år 1998 erhöll dåvarande koncern ett antal vik-
tiga varumärken och ett ökat produktsortiment, vilket stärkte 
koncernens marknadsandel främst på den svenska marknaden. 
Produkterna säljs i huvudsak på den svenska och norska mark-
naden, men även till viss del i Danmark. Den goodwill som 
uppkom vid förvärvet hänför sig till vid detta tillfälle beräknade 
värdet av framtida synergivinster, marknadsposition och stärkt 
konkurrenskraft. 

Koncernens försäljning kommer att minska väsentligt efter 
delningen av Cloetta Fazer vilket föranlett prövning av åter-
vinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken varu-
märken och goodwill tillhör. Den lägsta nivå (kassagenererande 
enhet) som goodwill och varumärken kan hänföras till är kon-
cernen. De framräknade återvinningsvärdena för varumärken 

och goodwill, som utgörs av nyttjandevärdet för respektive 
kategori, bygger på en kassaflödesprognos med obestämd nytt-
jandeperiod. Prognosen för rörelsemarginalen baseras på den i 
pressmeddelandet den 16 juni 2008 (där delningen av Cloetta 
Fazer presenterades) angivna proformanivån 6 procent. Under 
en omställningsperiod kommer rörelsemarginalen även att un-
derstiga denna nivå. Detta, tillsammans med en minskad för-
säljning, kommer att ha en negativ påverkan på kassaflödet.

 Återvinningsvärdet av nettotillgångarna i koncernen beräk-
nades per 30 juni 2008 understiga det bokförda värdet med 90 
MSEK vilket medförde motsvarande nedskrivningsbehov av 
goodwill. De viktigaste antagandena i beräkningarna baseras 
på förväntad försäljningstillväxt, vinstmarginaler och investe-
ringsbehov. Den generella tillväxten för branschen på de geo-
grafiska marknader där Cloettas produkter säljs har historiskt 
varit cirka 2 procent per år. De antagna tillväxtmålen som är 
något högre är i linje med koncernens långsiktiga mål för orga-
nisk tillväxt samt ledningens bedömning. Diskonteringsräntan 
före skatt har beräknats till 9,5 procent.

Not	8		Materiella	anläggningstillgångar

MSeK
Byggnader

och mark

Maskiner 
och andra 
 tekniska  

anläggningar

inventarier
verktyg och 

installationer
Pågående

investeringar totalt

anskaffningsvärden
Ingående balans 2005-01-01 4 581 35 28 648

Investeringar 9 1 28 38

Omklassificeringar 27 –27 0

avyttringar och utrangeringar –50 –9 –59

Utgående balans 2005-12-31 4 567 27 29 627

ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2005-01-01 –1 –351 –32 – –384

årets avskrivningar 0 –36 –3 –39

årets nedskrivningar –3 –3

avyttringar och utrangeringar 45 9 54

Utgående balans 2005-12-31 –1 –345 –26 – –372

redovisade värden
2005-01-01 3 230 3 28 264

2005-12-31 3 222 1 29 255

anskaffningsvärden
Ingående balans 2006-01-01 4 567 27 29 627

Investeringar 4 3 34 41

Omklassificeringar 22 0 –22 0

avyttringar och utrangeringar –99 –10 –109

Utgående balans 2006-12-31 4 494 20 41 559

ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2006-01-01 –1 –345 –26 – –372

årets avskrivningar 0 –31 –1 –32

årets återföring nedskrivningar – 4 – – 4

avyttringar och utrangeringar 99 11 110

Utgående balans 2006-12-31 –1 –273 –16 – –290

HISTOrISka  
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Forts not 8

MSeK
Byggnader

och mark

Maskiner 
och andra 
 tekniska  

anläggningar

inventarier
verktyg och 

installationer
Pågående

investeringar totalt

redovisade värden
2006-01-01 3 222 1 29 255

2006-12-31 3 221 4 41 269

anskaffningsvärden
Ingående balans 2007-01-01 4 494 20 41 559

Investeringar 4 2 35 41

Förvärv av bolag 31 11 2 44

Omklassificering 30 –30 0

avyttringar och utrangeringar –1 –6 –7

Utgående balans 2007-12-31 35 538 18 46 637

ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2007-01-01 –1 –273 –16 – –290

årets avskrivningar –1 –34 –1 –36

avyttringar och utrangeringar 0 6 6

Utgående balans 2007-12-31 –2 –307 –11 – –320

redovisade värden
2007-01-01 3 221 4 41 269

2007-12-31 33 231 7 46 317

anskaffningsvärden
Ingående balans 2008-01-01 35 538 18 46 637

Investeringar 37 4 3 41 85

Omklassificering 23 –23 0

uppskrivningar 21 2 23

avyttringar och utrangeringar –2 –2

Utgående balans 2008-08-31 93 565 21 64 743

ackumulerade av- och nedskrivningar
Ingående balans 2008-01-01 –2 –307 –11 – –320

årets avskrivningar –1 –25 –2 –28

avyttringar och utrangeringar 2 2

Utgående balans 2008-08-31 –3 –332 –11 – –346

redovisade värden
2008-01-01 33 231 7 46 317

2008-08-31 90 233 10 64 397

MSeK
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) 72 20 1 1

Taxeringsvärden, mark (i Sverige) 24 2 – –

96 22 1 1

HISTOrISka  
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Not	9		Operationell	leasing
kostnadsförda avgifter för operationell leasing uppgår till

MSeK
2008

1 jan–31 aug
2007

1 jan–31 dec
2006

1 jan–31 dec
2005

1 jan–31 dec

Leasingavgifter 7 7 6 6

Framtida årliga betalningsåtaganden avseende i
koncernen förhyrda tillgångar fördelar sig enligt följande

Inom ett år 10 8 6 6

mellan ett och fem år 15 16 19 24

25 24 25 30

Operationella leasingavtal avser främst hyra av en lagerenhet. Inga åtaganden sträcker sig längre än fem år.

Not	10		Varulager

MSeK
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

råvaror och förnödenheter 29 31 21 17

Varor under tillverkning 9 5 8 5

Färdiga varor och handelsvaror 115 82 89 83

153 118 118 105

Not	11		likvida	medel

MSeK
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

Specifikation av koncernfordringar
Övriga koncernfordringar 28 1 0 0

Tillgodohavande på centralkonto 272 346 376 369

totala koncernfordringar 300 347 376 369

Specifikation likvida medel
Tillgodohavande på centralkonto 272 346 376 369

Likvida medel, övrigt 7 1 1 1

totalt likvida medel 279 347 377 370

Not	12		Eget	kapital	

MoDeRBoLAg
Aktiekapital
antalet aktier uppgick per den 31 augusti 2008 till 24 119 196 aktier varav a-aktier utgjorde 4 660 000 och B-aktier  
19 459 196. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. aktiernas kvotvärde uppgår till 4:15 Sek.

KonCeRnen
Övrigt tillskjutet kapital
Förvärvet av dotterföretaget Cloetta Sverige aB, gjordes genom en apportemission den 25 juli 2008. Övrigt tillskjutet 
kapital avser överkurs på de nyemitterade aktierna.

Reserver
avser alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter 
som har upprättat sina finansiella rapporter i annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter pre-
senteras i. Beloppen per balansdagarna 2005–2008 har varit obetydliga.

Förändringar i eget kapital
För upplysning om förändring av eget kapital för koncernen hänvisas till rapporten på sidan 86.

HISTOrISka  
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Forts not 12
Kapitalhantering
Det egna kapitalet i koncernen fördelar sig enligt följande

MSeK
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

eget kapital 707 778 774 719

årets resultat –85 44 95 99

Soliditet, % 61 65 67 63

kassaflöde från den löpande verksamheten –35 82 124 257

kassaflöde efter investeringar –115 38 82 218

Lämnade utdelningar
Beslutade utdelningar fördelar sig enligt följande

MSeK
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

Beslutad utdelning 4 – 40 20

utdelning per aktie, Sek 0:18 – 1:65 0:83

Styrelsens mål är att hålla en jämn utdelningsnivå. riktmärket är att dela ut minst 40 procent av koncernens nettoresul-
tat. Ovanstående utdelning hänförs till perioden då koncernen var en underkoncern till Cloetta Fazer. Soliditeten ska vara 
minst 35 procent.

Not	13		Resultat	per	aktie
antal aktier vid årets in- och utgång för respektive år har beräknats till 24 119 196, vilket motsvarar antalet aktier i 
Cloetta per den 31 augusti 2008.

MSeK
2008

1 jan–31 aug
2007

1 jan–31 dec
2006

1 jan–31 dec
2005

1 jan–31 dec

årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare –84,6 44,2 94,6 99,1

antal utestående aktier1) 24 119 196 24 119 196 24 119 196 24 119 196

resultat per aktie före och efter utspädning, Sek –3:50 1:84 3:92 4:11

1) Potentiella stamaktier saknas som kan ge upphov till utspädningseffekter.

Not	14		avsättning	för	pensioner	och	liknande	förpliktelser

MSeK
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

Förmånsbestämda pensionsplaner 65 62 55 53

De belopp som redovisas i balansräkningen har beräknats enligt följande:

nuvärde av ofonderade förpliktelser 78 73 73 63

Oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (–) –14 –11 –18 –12

64 62 55 51

Belopp som redovisas i balansräkningen

– skulder 64 62 55 51

Pension som ej omfattas av tryggandelagen 1 0 0 2

65 62 55 53

De belopp som redovisas i resultaträkningen för förmånsbestämda pensionsplaner är följande:

kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år 1 2 1 2

räntekostnader 3 3 4 1

aktuariella förluster (+) och vinster (–) netto 
   som redovisas under året 0 3 0 0

4 8 5 3

HISTOrISka  
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MSeK
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

Specifikation av förändringarna i den nettoskuld som redovisas i balansräkningen

nettoskuld vid årets början enligt fastställd balansräkning 62 55 51 48

nettokostnad (+)/nettointäkt (–) 
   redovisad i resultaträkningen

4 8 5 3

utbetalning av förmåner –2 –1 –1 0

64 62 55 51

oredovisad aktuariell förlust

Ingående balans –11 –18 –12 –5

årets aktuariella vinst/förlust –3 6 –6 –7

avgår redovisad förlust 0 1 0 0

–14 –11 –18 –12

Viktiga aktuariella antaganden på balansdagen   (uttryckta som vägda genomsnitt)

%
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

Diskonteringsränta 4,70 4,74 4,05 4,50

årlig långsiktig löneökning 3,00 3,00 3,00 3,00

Långsiktig ökning av inkomstbasbeloppet 3,00 3,00 3,00 3,00

Långsiktigt inflationsantagande 2,00 2,00 2,00 2,00

Personalomsättning 5,00 5,00 5,00 5,00

Not	15		övriga	avsättningar

MSeK
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

Avsättningar som är långfristiga skulder

Löneskatt 0 1 0 0

Beräknad tillkommande köpeskilling vid förvärv av 
   dotterföretag 9 9 – –

avgångsvederlag, permitteringslön och andra personal-
   relaterade kostnader 2 4 0 –

11 14 0 0

Avsättningar som är kortfristiga skulder

avgångsvederlag, permitteringslön och andra personal-
   relaterade kostnader 2 3 0 1

2 3 0 1

Kostnader i samband med personalneddragning

redovisat värde vid periodens ingång 7 0 1 5

avsättningar som gjorts under perioden 0 22 0 0

Belopp som tagits i anspråk under perioden –3 –15 –1 –4

redovisat värde vid periodens utgång 4 7 0 1

Betalningar

Betalningar varmed ersättningen förväntas betalas
   efter mer än tolv månader 11 14 0 0

11 14 0 0

Not	16		Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter

MSeK
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

upplupna personalrelaterade kostnader 44 51 46 55

upplupen bonus och rabatter 24 26 25 24

Övriga upplupna kostnader 13 11 16 13

Förutbetalda intäkter 28 0 0 0

109 88 87 92

HISTOrISka  
FInanSIeLLa raPPOrTer

Forts not 14



101

Not	17		Kassaflödesanalys

MSeK
2008

1 jan–31 aug
2007

1 jan–31 dec
2006

1 jan–31 dec
2005

1 jan–31 dec

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet
avskrivningar 29 37 35 42

nedskrivningar 90 – –4 3

avsättningar pensioner 3 7 4 4

realisationsresultat 0 0 –2 –1

Övrigt –8 7 –1 –4

114 51 32 44

NOt	18	 	finansiella	risker	och	finansiell		
riskhantering

Finansverksamheten inom Cloetta har som uppgift att stödja 
koncernens kommersiella verksamhet och bedrivs inom Cloetta 
Sveriges AB:s finansfunktion. Målet är att tydliggöra koncer-
nens riskexponering och med viss framförhållning skapa för-
utsägbarhet i det ekonomiska utfallet. De finansiella riskerna 
hanteras enligt den finanspolicy som fastställts av styrelsen.

Koncernen främsta riskexponering är: finansierings-, ränte-, 
valuta-, kredit- och råvarurisker.

FinAnSieRingSRiSK
Med finansieringsrisk avses risken att finansiering inte alls kan 
erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostnader. Koncernens 
nuvarande likviditet begränsar för närvarande finansieringsris-
ken. Koncernens finansiella skulder om 47 MSEK förfaller inom 
ett år. Koncernens likviditet bedöms vara tillräcklig för att klara 
återbetalningen av finansiella lån. 

RänteRiSK
Koncernens resultat påverkas till viss del av fluktuationer i 
marknadsräntorna. 

På motsvarande sätt påverkas det underliggande värdet av 
finansiella instrument vid ränteförändringar. Koncernens rän-
tebärande finansiella tillgångar utgörs främst av likvida medel. 

Det prognostiserade framtida kassaflödet ska alltid vägas in 
vid beslut av löptider och omfattning av investeringar i kortfris-
tiga placeringar. Detta för att minska ränterisken i den tillgäng-
liga likviditeten. Vid utgången av räkenskapsåret fanns ej några 
räntebärande kortfristiga placeringar. 

VALUtARiSK
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för transak-
tionsexponering och omräkningsexponering. Enligt gällande 
finanspolicy får derivatinstrument användas för att begränsa de 
risker som koncernen är exponerad emot. 

För att minska risken och valutaexponeringen kurssäkras 
den prognostiserade transaktionsexponeringen nio till tolv må-
nader framåt i tiden till minst 50 procent och till maximalt 
100 procent. Koncernen tillämpar ej säkringsredovisning (en-
ligt IAS 39) och samtliga derivatinstrument marknadsvärderas 
med löpande redovisning av värdeförändringen över resultat-
räkningen.

Koncernen har som policy att inte skydda omräkningsexpo-
neringar i utländsk valuta. 

KReDitRiSKeR
Kreditrisker i finansiell verksamhet
Dessa kreditrisker utgörs främst av motpartsrisker i samband 
med fordringar som uppstår vid köp av räntebärande instru-
ment. Finanspolicyn innehåller ett särskilt motpartsreglemente 
i vilket maximal kreditexponering för olika motparter anges.

För närvarande får investeringar i räntebärande värdepap-
per ej genomföras med motparter med en rating understigande  
BBB– (Standard & Poors).

Kreditrisker i kundfordringar
Distributionen i Norden sker genom de stora dagligvaruked-
jorna. I Sverige utgör de en stor andel av fakturerad omsättning. 
Kreditrisker hänförliga till koncernens kundfordringar i Sverige 
är därmed spridda på relativt få men stora kunder. 

 Koncernen har upprättat en kreditpolicy för hur kundkre-
diterna ska hanteras. Där anges beslutsnivåer för beviljande av 
kreditlimiter. Riskbedömning görs för enskilda kunder, kund-
grupper och marknader. För att minska riskerna har kreditför-
säkringar avseende försäljning utanför Norden tecknats. 

Kundförlusterna har historiskt sett varit låga.

RåVARURiSK
Kakaoprodukter utgör en väsentlig del av koncernens totala 
råvarukostnad. Priserna på kakaorelaterade produkter baseras 
på marknadsnoterade priser på kakaobönor. Dessa varierar över 
tiden och får därmed också motsvarande effekt på koncernens 
resultat. Den centrala inköpsfunktionen ska tydliggöra koncer-
nens riskexponering inom detta område och med viss framför-
hållning skapa förutsägbarhet i det ekonomiska utfallet.

För att minska effekten av prisfluktuationer tecknas leve-
ranskontrakt löpande avseende framtida leveranser i enlighet 
med av styrelsen fastställd policy. 

K änSLigHetSAnALyS
För att hantera ränte- och valutakursrisk har koncernen som 
syfte att minska påverkan av kortsiktiga fluktuationer av kon-
cernens resultat. På lång sikt kommer emellertid varaktiga för-
ändringar i valutakurser och räntor att få en påverkan på det 
konsoliderade resultatet. Per den 31 augusti 2008 beräknas en 
generell höjning av räntan med en procentenhet, beräknat på en 
oförändrad nettofordran, påverka koncernens resultat före skatt 
med cirka 1,8 MSEK. En generell höjning med en procent av 
den svenska valutans värde gentemot andra utländska valutor 
motsvarar cirka 2,1 MSEK baserat på koncernens flödesutfall 
för det förkortade räkenskapsåret 2008.
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Forts not 18

Specifikation av finansiella tillgångar och skulder

MSeK
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

Finansiella tillgångar som innehas för handel värderade
   till verkligt värde över resultaträkningen
kapitalförsäkringar 4 6 1 2

Likvida medel, övrigt 7 1 1 1

kund- och lånefordringar
kundfordringar 136 150 129 128

Övriga kortfristiga fordringar 11 7 17 23

Fordringar hos koncernföretag
Tillgodohavande på koncernkonto 272 346 376 369

Övriga koncernfordringar 28 1 0 0

Summa finansiella tillgångar 458 511 524 523

MSeK
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

Finansiella skulder värderade till upplupet 
   anskaffningsvärde
Skulder till kreditinstitut 47 – – –

Leverantörsskulder 72 55 64 74

Övriga skulder 7 6 6 6

Skulder hos koncernföretag
Övriga skulder till koncernföretag 20 64 50 77

Summa finansiella skulder 146 125 120 157

Specifikation av kreditrisker i kundfordringar

kundfordringar fördelade per geografisk marknad
Sverige 112 132 101 112

Övriga norden 21 18 26 15

Övriga marknader 3 0 2 1

totalt 136 150 129 128

åldersanalys kundfordringar
ej förfallna kundfordringar 126 130 117 122

Förfallna kundfordringar, 0–30 dagar 8 19 12 6

Förfallna kundfordringar, 31–60 dagar 2 1 0 0

Förfallna kundfordringar, 61–90 dagar 0 0 0 0

Förfallna kundfordringar, mer än 90 dagar 0 0 0 0

totalt 136 150 129 128

Not	19		Ställda	säkerheter

MSeK
2008

31 aug
2007

31 dec
2006

31 dec
2005

31 dec

Ställda säkerheter avseende pensionsutfästelser
kapitalförsäkringar 4 6 1 2

Summa ställda säkerheter 4 6 1 2

eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, FPG/PrI 1 1 1 1

Garantiåtaganden Statens Jordbruksverk 6 6 6 6

Summa eventualförpliktelser 7 7 7 7
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Not	20		Närstående

Sammanställning av närståendetransaktioner med bolag inom Fazer-koncernen

MSeK

Försäljning 
av varor till 
närstående

inköp av 
varor från 

närstående

Försäljning 
av tjänster till 

närstående

inköp av 
tjänster från 

närstående

Skuld till 
närstående 
per balans-

dagen

Fordran på 
närstående 
per balans-

dagen

2008 44 198 5 24 27 40

2007 65 294 8 32 27 8

2006 59 278 6 32 19 4

2005 83 230 2 44 20 6

Transaktioner med närstående är prissatta till marknadsmässiga villkor.

Förutom ovanstående transaktioner med närstående tillkommer mellanhavanden som utgörs av saldo på koncern-
konto, se not 11, samt aktieägartillskott, utdelningar och koncernbidrag, se specifikation på sidan 86 samt not 12.

transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Beträffande löner och ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare hänvisas till not 4. koncernen har 
inga fordringar på nyckelpersoner. Skulder till nyckelpersoner utgörs av sedvanliga personalrelaterade skulder.

Not	21		förvärv	av	verksamheter

Cloetta Fazer förvärvade den 1 oktober 2007 samtliga aktier i konfektyrföretaget aB karamellpojkarna. Bolaget som 
är beläget i alingsås är den tredje största aktören inom halstabletter i Sverige och varumärket extra Starka Original 
är Sveriges volymmässigt största produkt inom segmentet. Omsättningen uppgick under 2007 till 65 mSek (69) med 
ett resultat efter finansiella poster på –10 mSek (–8). antalet anställda uppgift till 39 (35). konsoliderat ingår verk-
samheten från 1 oktober 2007 och omsättningen uppgick för fjärde kvartalet till 17 mSek och resultat före skatt till 
−2 mSek.

Verkligt värde av förvärvade nettotillgångar Redovisat värde
Justerat till 

verkligt värde Verkligt värde

anläggningstillgångar 39 6 45

Omsättningstillgångar 14 − 14

Likvida medel 1 − 1

räntebärande skulder −33 − −33

Övriga skulder −14 − −14

7 6 13

Goodwill −

Köpeskilling kontant1) –13

avgår:

Förvärvade likvida medel 1

ej reglerad tilläggsköpeskilling 9

netto kassautflöde 2007-10-01 i Cloetta Fazer-koncernen –3

Omräkning av kassaflöde i Cloetta-koncernen eftersom Cloetta  
förvärvade bolaget från Cloetta Fazer den 29 augusti  2008.

netto kassautflöde enligt ovan –3

anskaffningsvärde 2008-08-29 4

netto kassainflöde 2007-10-01 i Cloetta-koncernen 1

1) Varav direkta förvärvskostnader 3

Justering av anläggningstillgångar till verkligt värde avser fastigheten samt nettot av uppskjuten skattfordran avse-
ende förvärvade underskottsavdrag samt uppskjuten skatteskuld avseende det justerade fastighetsvärdet. Tilläggs-
köpeskillingen utgör en rörlig del som är maximerad till 25 mSek och främst baserad på försäljningsutvecklingen år 
2008 och 2009. reservering för beräknad tilläggsköpeskilling uppgår till 9 mSek.
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Not	22		Kritiska	uppskattningar	och	bedömningar

nedskrivningsprövning
I not 7 ges närmare beskrivning av de antagande som har tillämpats vid bedömning av återvinningsvärdet för good-
will. ändrade antaganden om diskonteringsränta eller framtida omsättningsutveckling kan medföra ytterligare ned-
skrivningsbehov.

Pensionsantaganden
Viktigare aktuariella antaganden framgår av not 14. Större negativa avvikelser kan leda till att aktuariella förluster 
behöver redovisas.

Not	23		Händelser	efter	balansdagen

I enlighet med vad som meddelats i pressmeddelande från Cloetta Fazer den 16 september 2008 har övertalighet de-
finierats i samband med att Cloetta Fazer delades upp i Cloetta och Fazer konfektyr. Högre kostnader och en vikande 
lönsamhet bidrog också till personalneddragningarna. Övertaligheten omfattar cirka 60 tjänster, både tjänstmän och 
kollektivanställda, som är, eller tills nyligen varit, anställda i Cloetta Sverige aB.

Not	24		Rörelsens	kostnader	per	kostnadsslag

MSeK
2008

1 jan–31 aug
2007

1 jan–31 dec
2006

1 jan–31 dec
2005

1 jan–31 dec

råvaror och förnödenheter 1) 462 696 661 648

Förändringar av lager av färdiga varor  
och produkter i arbete –37 7 –11 0

Personalkostnader 166 269 257 277

avskrivningar 29 37 35 42

nedskrivningar 90 – – 3

återföring av nedskrivningar – – –4 –

andra rörelsekostnader 218 301 292 308

928 1 310 1 230 1 278
1) Varav statligt stöd (kostnadsreduktion) avseende exportbidrag 1 2 4 5

Not	25		Ersättning	till	revisorer

MSeK
2008

1 jan–31 aug
2007

1 jan–31 dec
2006

1 jan–31 dec
2005

1 jan–31 dec

revisionsarvode
kPmG aB 0,8 0,4 0,3 0,2

Övrigt arvode
kPmG aB 0,1
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reVISOrS raPPOrT

Till styrelsen i Cloetta AB (publ)
556308-8144

Revisors rapport avseende historiska finansiella rapporter 

Vi har granskat de finansiella rapporterna för Cloetta AB (publ) på sidorna 83–104, som omfattar balans-
räkningen per den 31 december 2005, 31 december 2006, 31 december 2007 och 31 augusti 2008, och 
resultaträkningen, kassaflödesanalysen och redogörelsen för förändringar i eget kapital för dessa år samt ett 
sammandrag av väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar.

StyReLSenS oCH VeRKStäLLAnDe DiReKtÖRenS AnSVAR FÖR De FinAnSieLLA RAPPoRteRnA 

Styrelsen och verkställande direktören har ansvar för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras 
på ett rättvisande sätt i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna IFRS så som de antagits 
av EU och enligt kraven i prospektdirektivet för införande av prospektförordningen 809/2004/EG. Detta 
ansvar innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern kontroll som är relevant för att ta 
fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om 
de beror på oegentligheter eller fel.

ReViSoRnS AnSVAR 

Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört vår re-
vision i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt. Det innebär att vi följer 
etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 
oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller några väsentliga felaktigheter.

En revision i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 5 Granskning av prospekt innebär att utföra 
granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och upplysningar i de finansiella rap-
porterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på vår bedömning av risk för väsentliga felaktigheter i de 
finansiella rapporterna oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger vi den 
interna kontroll som är relevant för bolagets framtagande och rättvisande presentation av de finansiella rap-
porterna som en grund för att utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter 
men inte för att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också 
att utvärdera tillämpligheten av använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla uppskatt-
ningar som styrelsen och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade presentationen i de 
finansiella rapporterna.

Vi anser att erhållna revisionsbevis är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för vårt uttalande.

UttALAnDe 

Vi anser att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild i enlighet med de internationella redovisnings-
standarderna IFRS så som de antagits av EU av Cloetta AB:s ställning per den 31 december 2005, 31 decem-
ber 2006, 31 december 2007 och 31 augusti 2008, och resultat, redogörelse för förändringar i eget kapital 
och kassaflöde för dessa år.

Ljungsbro den 11 februari 2009

KPMG AB

Helene Willberg
Auktoriserad revisor

revisors rapport avseende historiska finansiella rapporter
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Cloetta AB (publ)
Hjalmar Svenfelts väg 
590 69 Ljungsbro
Tel: 013-28 50 00
Fax: 013-655 60
www.cloetta.se

Klarabergsviadukten 70
Box 735
101 35 Stockholm
Tel: 08-534 817 00
Fax: 08-411 27 66 

Cloetta Sverige AB
Hjalmar Svenfelts väg 
590 69 Ljungsbro
Tel: 013-28 50 00
Fax: 013-655 60

AB Karamellpojkarna
Borgens gata 4
Box 535
441 15 Alingsås
Tel: 0322-788 00
Fax: 0322-788 28

Cloetta Development AB
590 69 Ljungsbro
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